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ATA Nº 36/2014 

 
 

Aos oito dias do mês de dezembro 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 

35/2014, a mesma foi aprovada por unanimidade. -----------------------------------------------------

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

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

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

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

 

3 - LEITURA DA CORRESPONDÊNCIA: Leitura de Requerimento de Vereador 

solicitando a reiteração de Pedido de Informações. ----------------------------------------------------

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

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

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

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

 

 4 – PEQUENO EXPEDIENTE: Proposições 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 no mercado 

semáforos que funcionam com energia solar que seria uma alternativa para facilitar a 

instalação dos equipamentos; nº 174 – Indicação para que o Executivo municipa, 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 
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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. Proposições: nº185 – Pedido 

de Providências para que o Executivo Municipal estude a possibilidade de realizar os 

seguintes serviços de melhorias no Bairro São Luiz (Femaçã): a) Reparo em toda a extensão 

do trecho de asfalto entre as ruas Deputado Astério de Melo e Alameda Santos Dumond, 

incluindo fechamento de buracos e sinalização viária horizontal e vertical; b) Aplicação da 

legislação vigente à proprietários de terrenos baldios para que sejam feitas as limpezas 

periódicas dos mesmos, evitando assim a proliferação de insetos e outros animais; c) 

Aplicação do Código de Posturas do Município, fiscalizando e aplicando as sansões cabíveis 

para proprietários de veículos que se encontram abandonados em vias públicas do bairro, 

especialmente nas proximidades dos pavilhões da Femaçã; d) Implantação de placas 

indicando os nomes das ruas do bairro, tendo em vista que em nenhuma rua há tal indicação, 

dificultando o tráfego de pessoas que não conhecem o bairro; e) Realização de serviços de 

manutenção e melhorias do calçamento das ruas do bairro, especialmente Rua Dep. Astério de 

Melo, Tua Tiradentes, Rua Flores da Cunha e Rua Borges de Medeiros; nº 186 – Indicação 

para que o Executivo Municipal estude a possibilidade de elaborar projeto técnico e posterior 

execução de pavimentação em paralelepípedos do acesso ao Complexo Esportivo Clube 

União Castilhense, bairro Santa Rita, em parceria com a entidade; nº 187 – Indicação para que 

o Executivo Municipal estude a possibilidade de realizar conserto do alambrado da quadra de 

esportes da Praça do Bairro Santo Antônio, bem como outras melhorias que se julgar 

necessárias, tais como pintura, roçada, etc.; nº 188 – Indicação para que o Executivo 

Municipal estude a possibilidade de elaboração de Lei, baseando-se na Lei Municipal nº 3.375 

que estabelece o “Programa de Desenvolvimento Rural”, com o objetivo de ajudar os 

moradores (pessoa física) do perímetro urbano da nossa cidade. A sugestão é conceder o 

auxílio para construções de até cem metros quadrados, com subsídio para serviços de máquina 

em até dez horas e subsídio no fornecimento de pedra brita em até duas cargas ou equivalente 

a dezesseis metros quadrados; nº 189 – Indicação para que o Executivo Municipal estude a 

possibilidade de instalar equipamento com serpentina para aquecimento de água na Praça XV 

de Novembro. Tal equipamento terá por objetivo fornecer água com temperatura ideal para 

consumo de chimarrão pelos usuários da praça, o qual poderá ter como nome 

“Chimarródromo”, a exemplo do modelo utilizado na praça central do município de Nova 

Petrópolis. Destaca-se que a instalação deste equipamento pode ser subsidiada através de 

parceria com empresas interessadas. Projetos de Decreto Legislativo: nº 02 – Aprova as 

contas do Senhor Waldemar De Carli, Prefeito Municipal, referente ao Exercício 2012. --------

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

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

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

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

  

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 
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solicitadas por qualquer Vereador, conforme disposto no Parágrafo Único, Art. 50 do 

Regimento Interno desta Casa. ---------------------------------------------------------------------------

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

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

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

 

7 – GRANDE EXPEDIENTE: Proposições com parecer: A Indicação nº 170 foi rejeitada 

com seis votos contrários e dois votos favoráveis. A Indicação nº 174 foi retirada pelo Autor. 

Proposições: As Indicações nº 185 e 188 obtiveram pedido de Vista pelos Vereadores Irineu 

Machado dos Santos e Vladis José Scorsatto respectivamente. A Indicação nº 186 foi 

aprovada por unanimidade. A Indicação nº 189 foi aprovada com seis votos favoráveis e dois 

votos contrários. A Indicação nº 187 foi aprovada com cinco votos favoráveis e três 

contrários. Projetos de Decreto Legislativo: nº 02 foi aprovado por unanimidade. -------------

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

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

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

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

 

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

Vereadores Luis Carlos Comiotto, Lirio Soares e Vladis José Scorsatto. --------------------------

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

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

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

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

 

Os pronunciamentos proferidos durante as Explicações Pessoais encontram-se gravados em 

áudio, bem como toda a Sessão encontra-se gravada em áudio e vídeo nos anais da Câmara. --

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

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

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

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

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

 

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

Vereadores para o dia vinte e dois de dezembro 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 

 


