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ATA Nº 14/2014 

 
 

Aos doze dias do mês de maio 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 e 

Thomas Schiemann; PRB – Rudimar Caglioni; 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 

13/2014, a mesma foi aprovada por unanimidade. -----------------------------------------------------

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

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

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

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

 

3 - LEITURA DA CORRESPONDÊNCIA: Leitura do Ofício nº 03/2014 da Associação 

Atlética Veranópolis encaminhando cópia da prestação de contas dos recursos públicos 

recebidos pela entidade referente ao mês de abril do corrente ano; Leitura do Ofício nº 

154/2014 do Executivo Municipal informando os encaminhamentos de Proposições 

encaminhadas ao Executivo Municipal; Leitura do Ofício nº 164/2014 do Executivo 

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

referidos projetos em tramitação normal. ---------------------------------------------------------------

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

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

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

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

 

 

 4 – PEQUENO EXPEDIENTE: Proposições com Parecer: 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 
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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. Proposições: nº 086 – Indicação para que o Executivo Municipal estude a 

possibilidade de executar serviços de instalação de tubulação na sarjeta da Estrada Municipal 

Guerino Cosmo Rigon, enfrente a residência de João Odi, próximo a Comunidade de 

Lageadinho; nº 087 – Pedido de Providências para que o Executivo Municipal providencie, 

junto ao proprietário do imóvel, a construção de passeio público no trecho onde não há o 

mesmo, na Rua Adriano Farina, entre a Rua Dr. José Montaury e Av. Osvaldo Aranha, 

próximo a VBS Materiais de Construção; nº 088 – Indicação para que o Executivo Municipal, 

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

instalar redutor de velocidade (lombada física) conforme disposto na Legislação de Trânsito 

vigente, na Rua Dr. José Montaury, entre as Ruas Deputado Astério de Melo e Tiradentes, 

proximidades da residência nº 238; nº 089 – Indicação para que o Executivo Municipal estude 

a possibilidade de alterar a lei Municipal que cria o Fundo Municipal do Meio Ambiente, 

prevendo que percentual dos recursos oriundos dos royalties das usinas hidrelétricas integrem 

os recursos componentes deste fundo, a serem utilizados no desenvolvimento de políticas 

públicas de educação, capacitação e ações de recuperação e manutenção do meio ambiente; nº 

090 – Indicação para que o Executivo Municipal estude a possibilidade de realizar serviços de 

melhorias no abrigo de ônibus, instalado no ponto de ônibus localizado na esquina das Ruas 

Pinheiro Machado e Tiradentes, no Bairro Femaçã, tais como: ajustes na altura, proteções 

laterais e ampliação, bem como a devida limpeza do local; nº 091 – Indicação para que o 

Executivo Municipal estude a possibilidade de efetuar a colocação de placas indicativas dos 

nomes das ruas no Loteamento Solar Norte (bairro São Peregrino) e Loteamento Beltrame 

(Bairro Universal); nº 092 – Indicação para que o Executivo Municipal estude a possibilidade 

de criar a Guarda Municipal com o objetivo de atuar na fiscalização de trânsito; nº 093 – 

Indicação para que o Executivo Municipal estude a possibilidade de disponibilizar  área de 

terra específica adequada para instalação, como forma de regularização e incentivo pela 

atividade desenvolvida, de comércio de sucatas; nº 094 – Indicação para que o Executivo 

Municipal estude a possibilidade de proceder a ampliação da pista de pousos e decolagens do 

Aeroporto Municipal de Veranópolis, bem como a pavimentação da mesma, com vistas a 

viabilizar procedimentos aéreos com aviões de médio e grande porte, beneficiando 

empresários e autoridades de Veranópolis e região. Projeto de Resolução: nº 05 – Concede 

Título “Comenda Terra da Longevidade” à Senhorita Aline Tessaro. Projetos de Lei 

Executivo: nº 294 – Autoriza abrir Crédito Especial; nº 295 – Autoriza o Poder Executivo a 

realizar despesas com o Projeto “9ª Semana do Museu: Museus: As coleções criam conexões. 

“As produções de todas as artes são tipos de poesias e seus Artesãos são todos Poetas” Platão; 

nº 296 – Autoriza o Poder Executivo a conceder auxílio financeiro para a Associação 

Veranense de Automobilismo – AVA; nº 297 – Autoriza o Município repassar recursos 

financeiros à Associação Veranense de Assistência em Saúde – AVAES e dá outras 

providências. ------------------------------------------------------------------------------------------------
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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: Proposições com parecer: nº 070 – Aprovada por 

unanimidade. Proposições: 086, 087, 090, 091, 092, 093 e 094 foram aprovadas por 

unanimidade. A Indicação nº 088 foi aprovada com sete votos favoráveis e hum voto 

contrário. A Indicação nº 089 obteve Pedido de Vistas pela Vereadora Alice Hoffmann 

Peruffo. Projeto de Resolução: nº 05 – Aprovada por unanimidade. Projetos de Lei 

Executivo: nº 294 e 295 foram aprovados por unanimidade. O Projeto de Lei nº 296 obteve 

Pedido de Vistas pelo Vereador Vladis José Scorsato. O Projeto de Lei nº 297 foi 

encaminhado para Comissão de Constituição e Justiça. ----------------------------------------------

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

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

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

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

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

 

 

 

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

Vereadores Alice Hoffmann Peruffo 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 dezenove 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 

 

 

 

 

 

 

 

 


