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ATA Nº 22/2014 

 
 

Aos vinte e dois dias do mês de julho 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 

21/2014, a mesma foi aprovada por unanimidade. -----------------------------------------------------

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

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

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

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

 

3 - LEITURA DA CORRESPONDÊNCIA: Leitura do Ofício nº 271/2014 do Executivo 

Municipal encaminhando Projetos de Lei para tramite junto a Casa Legislativa. O Presidente 

recebeu os projetos em regime de urgência. Leitura de correspondência remetida à Casa do 

Senhor Waldemar De Carli apresentando informações e solicitando providências da Mesa 

Diretora a respeito de publicações em redes sociais do Vereador Moisés Pertile. -----------------

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

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

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

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

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

 

 4 – PEQUENO EXPEDIENTE: Proposições com Parecer: nº 118 – Indicação para que o 

Executivo Municipal, juntamente com ao Conselho Municipal de Trânsito e Transportes, 

estude a possibilidade de proceder a devida sinalização com o objetivo de transformar “Mão 

Única” trecho da Rua Eduardo Duarte, no entroncamento com a RSC 470, próximo ao Bairro 

Valverde, sendo o sentido do fluxo de veículos permitido apenas para motoristas que 
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ingressam à área urbana no sentido Nova Prata/Veranópolis. Emenda Modificativa à 

Indicação nº 118 – Dá a seguinte redação: Sinalização com tachões dividindo a rua Eduardo 

Duarte e marcando a bifurcação tornando “Mão Única” as ruelas ali existentes sendo que à 

esquerda, fica o sentido do tráfego permitindo somente para quem vem de Nova Prata e 

ingressa na cidade e à direita para quem sai da cidade no sentido Bento Gonçalves, tudo 

devidamente sinalizado horizontal e verticalmente, conforme croqui. Além disso, que seja 

sinalizado, no asfalto, que é proibido infletir à esquerda para quem vem de Bento Gonçalves. 

Projeto de Lei Legislativo com Parecer: nº 12 – Dá nova redação ao § 2º, do Art. 1º da Lei 

Municipal nº 3.552, de 28/04/1998; nº 14 – Dispõe sobre a aplicação de multa ao cidadão que 

for flagrado jogando lixo nos logradouros públicos fora dos equipamentos destinados para 

este fim e dá outras providências; nº 15 – Inclui Parágrafo Único ao art. 143 da Lei Municipal 

nº 5.605, de 08/09/2009 – Código de Posturas do Município. Proposições: nº 126 – Indicação 

para que o Executivo Municipal estude a possibilidade de elaborar Projeto de Lei Executivo 

dispondo sobre a divulgação de listagens de pacientes que aguardam por consultas com 

especialistas, exames e cirurgias na rede pública de saúde do Município, conforme minuta 

anexa; nº 127 – Indicação para que o Executivo Municipal estude a possibilidade de fazer a 

remoção da grama numa largura de aproximadamente dois metros e colocação de pó de brita, 

no trecho enfrente à empresa Coopershoes, às margens da rodovia RSC 470, para que este 

espaço sirva como passeio público para pedestres; nº 128 – Indicação para que o Executivo 

Municipal estude a possibilidade de executar serviços de canalização de esgoto que “corre a 

céu aberto” ou instalação de boca de lobo, na Rua Isidoro Guilherme Dall’Agnol, Bairro 

Sagrado Coração de Jesus, defronte o “Bar do Paco”; nº 129 – Indicação para que o Executivo 

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

possibilidade de disciplinar a trafegabilidade dos veículos na Av. Pinheiro Machado, acesso 

para o bairro Santo Antônio, através das ruas Capitão Pelegrino Guzzo e Rogério Galeazzi, 

conforme croqui anexo; nº 130 – Indicação para que o Executivo Municipal estude a 

possibilidade de proceder o repasse de recursos à Associação das Comunidades Veranenses, 

seja alterando a Lei Municipal nº 6.492, de 10/06/2014, seja com novo repasse a serem 

destinados para ampliação da rede de água da Comunidade de Nossa Senhora de Fátima, 

Barros Cassal, com vistas a beneficiar moradores da comunidade, conforme lista de 

moradores anexo; nº 131 – Indicação para que o Executivo Municipal, em parceria com a 

empresa responsável pela coleta do lixo no município, estude a possibilidade de elaborar e 

executar ações educativas (campanhas, palestras, distribuição de folders) voltadas aos 

moradores de nossa cidade, desenvolvidas em escolas e outros espaços públicos, com o 

objetivo de orientar aos munícipes sobre a importância de não depositar lixo doméstico nos 

equipamentos destinados para tanto em vias públicas durante os finais de semana e feriados 

em que não há coleta pública de lixo; nº 132 – Pedido de Informações para que o Executivo 

Municipal informe qual o critério utilizado para a seleção de empresas para receberem os 

incentivos na aquisição de terrenos no Distrito Industrial Siviero, bem como qual o 

procedimento administrativo adotado para o repasse de recursos e qual o embasamento legal 

que dá amparo para a concessão de tais incentivos. Solicito ainda, que seja fornecida listagem 

de empresas beneficiadas, com o respectivo número de registro cadastral junto ao Cadastro 

Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ e número de lotes subsidiados; nº 133 – Indicação para 

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

e com a opinião do Corpo de Bombeiros, proceda a conversão da Rua João Missaglia em mão 

única, com sentido de tráfego da Rua 24 de Maio para a Av. Júlio de Castilhos, mantendo o 

estacionamento oblíquo à esquerda de quem desce e paralelo à direita. Bem como, seja 

proibido o estacionamento de caminhões, vans e assemelhados na referida rua; nº 134 – 
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Indicação para que o Executivo Municipal estude a possibilidade de executar rebaixamento do 

meio-fio entre as vagas especiais de “Idosos” e “Pessoas com Deficiência” localizadas na Av. 

Osvaldo Aranha, defronte ao Centro Comercial da Palugana, com objetivo de facilitar o 

acesso de cadeirantes ao passeio público, especialmente aos que visam adentrar ao Centro 

Comercial. Projeto de Lei Legislativo: nº 16 – Denomina farmácia do Posto de Saúde 

Central Comendador Elias Ruas Amantino de “Farmácia Pública Municipal Mario Luiz 

Farina”. Projetos de Lei Executivo com parecer: nº 319 – Altera Lei que dispõe sobre os 

quadros de cargos e funções públicas do Município; Estabelece o Plano de Carreira dos 

Servidores e dá outras providências; Projetos de Lei Executivo: nº 325 – Altera o Código 

Tributário do Município, estabelecido pela Lei Municipal nº 3.482 e dá outras providências; 

nº 334 – Autoriza o Poder Executivo a realizar despesas com o Projeto “Dia dos Avós”; nº 

335 – Autoriza receber em doação imóvel e outras providências; nº 336 – Autoriza o Poder 

Executivo a realizar despesas com o Projeto “Festival de Bandas – Rock in roll All Night”; nº 

337 – Autoriza abrir Crédito Especial; nº 338 – Institui o Plano de Gerenciamento Integrado 

de Resíduos Sólidos; nº 339 – Autoriza abrir Crédito Especial; nº 340 – Altera Lei que dispõe 

sobre os quadros de Cargos e Funções Públicas do Município; Estabelece o Plano de Carreira 

dos Servidores 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. ---------------------------------------------------------------------------

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

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

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

 

7 – GRANDE EXPEDIENTE: Proposições com parecer: nº - 118 aprovada por 

unanimidade. Emenda Modificativa a Indicação nº 118: Aprovada por unanimidade. 

Projetos de Lei Legislativo com parecer: nº 12, 14 e 15 encaminhados para Comissão de 

Constituição e Justiça. Proposições: nº 126, 127, 128, 129, 130, 132 e 134 foram aprovadas 

por unanimidade. A Indicação nº 133 foi aprovada com sete votos favoráveis e hum voto 

contrário. A Indicação nº 131 foi encaminhada para Comissão de Constituição e Justiça. 

Projeto de Lei Legislativo: nº 16 aprovado por unanimidade. Projeto de Lei Executivo com 

parecer: nº 319 foi aprovado por unanimidade. Projetos de Lei Executivo: nº 334, 335, 336, 

337, 338, 339 e 340 foram aprovados por unanimidade. O Projeto de Lei Executivo nº 325 foi 

encaminhado para a Comissão de Finanças, Orçamento e Contas e Comissão de Constituição 

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

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

Vereadores Moisés Pertile, Rudimar Caglioni, Irineu Machado dos Santos, Alice Hoffmann 

Peruffo, Celito César Bortoli e Lirio Soares. -----------------------------------------------------------

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

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

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

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

 

 

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 quatorze do mês de agosto 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 

 

 

 

 

 

 


