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ATA Nº 33/2014 

 
 

Aos dezessete 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 

32/2014, a mesma foi aprovada por unanimidade. -----------------------------------------------------

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

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

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

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

 

3 - LEITURA DA CORRESPONDÊNCIA: Leitura de correspondência do Vereador Irineu 

Machado dos Santos. Leitura do Ofício nº 09/2014 da Associação Atlética Veranópolis 

encaminhando prestação de contas referente aos recursos públicos recebidos no mês de 

outubro do corrente ano. -----------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

 

 4 – PEQUENO EXPEDIENTE: Proposição com parecer: nº 170 – Indicação para que o 

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

estude a possibilidade de efetuar a instalação de semáforos em ruas e avenidas do centro da 

cidade, nos locais onde se concentra o maior fluxo de veículos. Já existe disponível no 

mercado semáforos que funcionam com energia solar, que seria uma alternativa para facilitar 

a instalação dos equipamentos; nº171 – Indicação para que o Executivo Municipal, 
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juntamente com o Conselho Municipal de Trânsito e Transportes, estude a possibilidade de 

estabelecer local de estacionamento exclusivo para motos no canteiro central da Rua 24 de 

Maio, defronte a Farmácia TacchiMed; nº 172 – Indicação para que o Executivo Municipal, 

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

estabelecer estacionamento oblíquo na Rua 24 de Maio, partindo da esquina da Radio 

Veranense até a Casa Saretta, com colocação de placa e, se possível, efetuar pintura das faixas 

no calçamento; nº 173 – Indicação para que o Executivo Municipal estude a possibilidade de 

elaborar projeto técnico e posterior execução de pavimentação em paralelepípedos de trecho 

da Estrada Velha da Vacaria, em Lageadinho, entre as propriedades de Jaime Bortoli e Ari 

Grapéggia, destacando que os moradores se dispõe a formalização de parceria para execução 

desta obra, conforme abaixo assinado; nº 174 – Indicação para que o Executivo Municipal, 

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

elaborar projeto técnico e posterior execução de ampliação do tamanho da circunferência das 

rótulas existentes nos cruzamentos de ruas e avenidas centrais da cidade a exemplo do projeto 

adotado pelo Município de Nova Petrópolis, conforme fotos. Também, tendo em vista este 

ajuste, que sejam adequadas a localização das faixas de segurança para pedestres, respeitando 

o disposto na Resolução do CONTRAN nº 495, de 05/06/2014; nº 175 – Indicação para que o 

Executivo Municipal estude a possibilidade de fazer o calçamento na travessa dos Francio, na 

localidade de Sapopema; nº 176 – Moção de reconhecimento ao Senhor Pedro da Silva, da 

Igreja Evangélica de Veranópolis. -----------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

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

  

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: Proposição com parecer: nº 170 foi encaminhada para 

Comissão de Obras e Serviços Públicos. Proposições: nº 171, 172, 173, 175 e 176 foram 

aprovados por unanimidade. A Indicação nº 174 foi encaminhada para a Comissão de Obras e 

Serviços Públicos. ------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 8 – EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Fizeram uso da Tribuna para explicações pessoais os 

Vereadores Irineu Machado dos Santos, Lirio Soares e Vladis José Scorsatto. --------------------

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

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

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

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

 

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 quatro de novembro 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 

 

 

 

 

 


