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ATA Nº 12/2014 

 
 

Aos vinte e oito 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 

11/2014, a mesma foi aprovada por unanimidade. -----------------------------------------------------

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

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

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

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

 

3 - LEITURA DA CORRESPONDÊNCIA: Leitura de correspondência enviada pela 

BRASPOL de Veranópolis; Leitura do Ofício nº 146/2014 do Executivo Municipal 

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

regime normal; Leitura do Ofício nº 135/2014 do Executivo Municipal encaminhando Parecer 

Jurídico referente à Indicação nº 028/2014; Leitura do Ofício nº 02/2014 da Associação 

Atlética Veranópolis encaminhando cópia da prestação de contas dos recursos públicos 

recebidos pela entidade no mês de março do corrente ano. -------------------------------------------

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

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

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

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

 

 

 4 – PEQUENO EXPEDIENTE: Requerimento de Vereador: nº 09 – Solicitando a 

constituição de Comissão Especial para revisão do Regimento Interno da Casa. Proposições 

com Parecer: nº 044 – Indicação para que o Executivo Municipal, juntamente com o 

Conselho Municipal de Trânsito e Transportes, estude a possibilidade de alterar o sentido do 
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fluxo de trânsito de veículos na Rua Piauí, no Bairro Medianeira, regulamentando o mesmo 

para sentido único, partindo da Rua Marcelino Champagnat/Buarque de Macedo; 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 065 – Indicação para que o 

Executivo Municipal estude a possibilidade de implantar sistemas de cisternas para coleta de 

água da chuva em escolas da rede pública de ensino, com vistas a destinar ao uso da mesma 

nos banheiros; nº 066 – Indicação para que o Executivo Municipal estude a possibilidade de 

executar serviços de construção de muro de contenção na Rua José Abruzzi, defronte ao nº 

424, lado direito sentido Centro/Bairro, em parceria com moradores; nº 067 – Indicação para 

que o Executivo Municipal estude a possibilidade de implantar, junto ao Estádio Municipal 

Alsemiro Laurino Guzzo (Estádio da Palugana, complexo esportivo contemplando diversas 

categorias esportivas, individuais e coletivas, tais como: caminhadas, skate, basquete, vôlei, 

futebol, etc.,. Importante que este espaço disponha de profissional de educação física para 

orientar as principais atividades, além de zeladoria com vistas a conservação deste espaço; nº 

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

na Praça Luigi Putti, Bairro São Peregrino, conforme descrito: a) Quadra de Futebol: 

Conserto da grade de cercamento com fechamento de buracos; reposição de areia; 

manutenção na iluminação (refletores), pois os mesmos encontram-se desligados tendo em 

vista que causam choques na grade de cercamento; a pia com água, a qual foi solicitado 

conserto junto a Secretaria de Infraestrutura, Urbanismo e Trânsito e foi instalado tampão, 

deixando sem água para os usuários da praça; b) Quadra de Vôlei: Melhorias/manutenção da 

iluminação, com substituição de lâmpadas queimadas; reposição de areia; c) Brinquelândia: 

Serviços de manutenção de brinquedos que encontram-se quebrados e instalação de novos 

brinquedos; nº 069 – Indicação para que o Executivo Municipal estude a possibilidade de 

executar serviços de instalação de rede de esgoto na Rua Dorival Borba de Freitas, 

proximidades do nº 640, fundos com a Rua Buarque de Macedo, bairro Vila Azul, entre as 

propriedades de Márcio Osório Marangoni e Leocidio Mario Cenci; nº 070 – Indicação para 

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

estude a possibilidade de realizar alterações no trânsito de veículos nas proximidades da Casa 

Saretta, no entroncamento da RSC 470 e Ruas Castro Alves e Padre José, conforme 

sugestões: a) Sinalização indicando para transeuntes que desejam ingressar no Bairro 

Chiaradia, vindos do sentido Nova Prata/Bento Gonçalves, o façam acessando a Rua 24 de 

Maio e Padre José, utilizando esta manobra como “rotatória”; b) Alteração do fluxo de 

trânsito da Rua Padre José passando “Sentido Duplo” para “Sentido Único” a partir da Rua 24 

de Maio até o entroncamento com a RSC 470; c) Eliminação do canteiro central localizado na 

Rua Padre José, localizado próximo às novas instalações da empresa Fochesatto; d) Instalação 

de canteiro (em forma de triângulo) com tachões, na Rua Padre José, nas margens da RSC 

470, com objetivo de orientar o fluxo do trânsito; e) Sinalização na Rua Castro Alves 

indicando o fluxo de veículos para quem deseja acessar o centro da cidade ou seguir em 

direção à Bento Gonçalves, obrigatoriamente o façam utilizando a rótula do pórtico de acesso 

ao Município; nº 071 – Indicação para que o Executivo Municipal estude a possibilidade de 

realizar a continuação da pavimentação asfáltica da Estrada Municipal Marques do Herval, 

Comunidade de São Valentim, até a divisa com o município de Fagundes Varela, conforme 

abaixo assinado de moradores; nº 072 – Indicação para que o Executivo Municipal estude a 

possibilidade de realizar trabalhos de conserto e melhorias na rede pública de esgoto 

localizada nos fundos da residência do Senhor Arlei Cenci, na Rua Fabiano Reschke, Bairro 
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Renovação, defronte ao Salão Comunitário Menino Jesus de Praga; nº 073 – Indicação para 

que o Executivo Municipal estude a possibilidade de realizar serviços de manutenção e 

melhorias nos seguintes trechos de estradas vicinais do interior do Município: a) Estrada 

vicinal de acesso ás famílias Bressiani, Benazzi e propriedade da Empresa E.R Amantino, a 

partir do Travessão Chioca; b) Estrada vicinal de acesso às famílias Benedetti, a partir da 

estrada principal de acesso à Comunidade de Nossa Senhora das Dores; c) Estrada vicinal 

após o Salão Comunitário de Nossa Senhora das Dores, a partir da propriedade do Senhor 

José Tedesco; nº 074 – Indicação para que o Executivo Municipal estude a possibilidade de 

proceder a instalação de novo abrigo de ônibus ou ampliação do existente, localizado na Rua 

Marcelino Champagnat, no ponto de ônibus da Praça do Bairro Medianeira; nº 075 – 

Indicação para que o Executivo Municipal estude a possibilidade de, quando da organização 

do próximo Campeonato Municipal de Futebol, nas categorias campo ou futsal, seja dado o 

nome “Campeonato Municipal de Futebol – Troféu Jocimar Ghidini”, como forma de 

homenagem; nº 076 – Indicação para que o Executivo Municipal estude a possibilidade de 

executar construção de rede pública para coleta de esgoto oriundo das Ruas Arduino R. Boito, 

Fioravante Pessin e Alexandrina G. Pessin, na Comunidade de Vila Azul, na propriedade de 

Fernando Pessin; nº 077 – Indicação para que o Executivo Municipal estude a possibilidade 

de instalar bancos anexos aos prédios das Estratégias de Saúde da Família – ESF’s e modo 

que os mesmos fiquem embaixo da marquise dos referidos prédios, a exemplo do ESF do 

bairro Medianeira que possui marquise e passeio público amplo; nº 078 – Indicação para que 

o Executivo Municipal estude a possibilidade de executar a construção de escadaria, em 

concreto armado, próxima ao ponto de ônibus localizado às margens da Rodovia RSC 470, 

proximidades do acesso a Estrada da Usina Velha, Vila Azul, no sentido Veranópolis/Bento 

Gonçalves; nº 079 – Indicação para que o Executivo Municipal, juntamente com o Conselho 

Municipal de Trânsito e Transportes, estude a possibilidade de instalar redutor de velocidade 

(faixa de segurança com elevada) enfrente a Escola da APAE, nos moldes dos instalados na 

Av. Osvaldo Aranha, esquina da E.E. São Luiz Gonzaga; nº 080 – Pedido de Providências 

para que o Executivo Municipal, considerando a necessária urgência na ampliação do espaço 

físico da Necrópole Municipal, estude a possibilidade de, se não ainda no exercício de 2014, 

que seja previsto para o Exercício de 2015, proceder a desapropriação dos imóveis abaixo 

descritos, tendo em vista a proximidade dos mesmos com as dimensões do cemitério: a) 

Imóvel 01: Lote nº 171, desmembrado do Lote nº 172, com área de 285,75 m² (duzentos e 

oitenta e cinco metros quadrados e setenta e cinco centímetros quadrados); b) Imóvel 02: Lote 

nº 172, com área de 166,75 m² (cento e sessenta e seis metros quadrados e setenta e cinco 

centímetros quadrados); c) Imóvel 03: Lotes nº 175 e nº176, totalizando 166,75 m² (cento e 

sessenta e seis metros quadrados e setenta e cinco centímetros quadrados). Projeto de 

Resolução: nº 04 – Concede Título “Comenda Terra da Longevidade” ao Senhor Moacir 

Mazzarollo. Projetos de Lei Executivo com parecer: nº 265 – Altera Lei que autoriza o 

Poder Executivo Municipal a implantar Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Industrial 

e Comercial de Veranópolis; nº 284 – Dá nova redação ao Inciso IV do Art. 2º da Lei 

Municipal nº 6.108/2012. Projeto de Lei Executivo: nº 290 – Autoriza o Município a assinar 

convênio com o Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul e dá outras 

providências; nº 291 – Autoriza abrir Crédito Especial; 292 – Dispõe sobre a contratação 

temporária de pessoal para a Secretaria Municipal de Educação e Cultura; nº 293 – Altera a 

Lei Municipal nº 6.475, de 16 de abril de 2014, que autoriza o Poder Executivo a repassar 

recursos ao SESC para realizar o “Espetáculo Teatral: a Mulher do Padeiro”. --------------------

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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 de Vereador: nº 09 – aprovado por 

unanimidade. Após, foram definidos os componentes da Comissão Especial para revisão do 

Regimento Interno desta Casa, ficando assim composta: Presidente: Moisés Pertile; Vice-

Presidente: Thomas Schiemann; Relator: Lirio Soares. Proposições com parecer: nº 044 

foi rejeitada com cinco votos contrários e três votos favoráveis; nº 061 foi aprovada com seis 

votos favoráveis e dois votos contrários. Proposições: 065, 066, 067, 068, 069, 071, 072, 073, 

074, 075, 076, 077, 078, 079 e 080 foram aprovadas por unanimidade. A Indicação nº 070 

obteve pedido de Vistas pelo Vereador Moisés Pertile. Projeto de Resolução: nº 04 foi 

aprovado por unanimidade. Projetos de Lei Executivo com Parecer: nº 265 e 284 foram 

aprovados por unanimidade. Projetos de Lei do Executivo: 290, 291 e 292 foram aprovados 

por unanimidade. O Projeto de Lei Executivo nº 293 foi encaminhado para Comissão de 

Constituição e Justiça. -------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

 

 

 

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

Vereadores Juarez, Antônio Nunes de Vargas, Moisés Pertile, Luis Carlos Comiotto, Lirio 

Soares, Carlos Menegon e Irineu Machado dos Santos. ----------------------------------------------

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

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

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

 

 

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

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

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

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

Vereadores para o dia cinco do mês de maio 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 

 

 

 

 

 

 


