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                                            ATA Nº 035/2012 

 
 

Aos oito dias do mês de novembro de dois mil e doze, nesta cidade de Veranópolis, na sala de 

Sessões da Câmara Municipal de Vereadores de Veranópolis, às dezenove horas e trinta 

minutos, reuniram-se os senhores Vereadores em caráter Ordinário sob a presidência do 

Vereador Volmir Peracchi. --------------------------------------------------------------------------------

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

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

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 – Edgar Antonio Cenci, Celito César Bortoli; PTB - Nelson Domeneghini; 

PRB – Luciano Rustick; PMDB – Irineu Machado dos Santos, Alice Hoffmann Peruffo; PT – 

Volmir Peracchi; PSB – Jucimar Antonio Merlo; PSD - Moisés Pertile. ---------------------------

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

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

 

2 – VOTAÇÃO DA ATA: Efetuada a votação da Ata nº 034/2012 a mesma foi aprovada por 

unanimidade. ------------------------------------------------------------------------------------------------

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

 

3 - LEITURA DA CORRESPONDÊNCIA: Efetuada a leitura do Ofício do Executivo 

Municipal nº 360/2012 encaminhando Projeto de Lei para tramite na Casa. O Presidente 

recebeu o projeto em tramitação normal. ----------------------------------------------------------------

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

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

 

 4 – PEQUENO EXPEDIENTE: Proposições: nº 163 – Indicação para que o Executivo 

Municipal estude a possibilidade de, através de contato com a RGE, elabore projeto técnico 

definindo novo percurso para a rede de baixa tensão situada sobre as residências, na Estrada 

Velha da Vacaria, a partir da Rua Gaspar Vieira Pimentel até a divisa com a empresa 

Oleoplan, no Bairro Valverde; nº 164 – Pedido de Providências para que o Executivo 

Municipal providencie a aplicação de BTI (produto utilizado para combater o mosquito 

borrachudo) nos açudes, riachos, arroios, rios e afins no perímetro do Município; nº 165 – 

Pedido de Providências para que o Executivo Municipal providencie a colocação de tubos 

para escoamento da água da chuva, no acesso à Igreja e o Salão Comunitário da Comunidade 

de Santo Isidoro fazendo com que a mesma siga o curso do asfalto até o bueiro localizado 

adiante; nº 166 – Pedido de Providencias para que o Executivo Municipal providencie a 

colocação de tachões no cruzamento da Rua Marcelino Champagnat com a Rua São Paulo, 

defronte da Moveleira Moperzan Ltda., nos moldes da Av. Dr. José Montaury, acesso à Rua 

Eduardo Duarte; nº 167 – Pedido de Providências para que o Executivo Municipal 

providencie construção de uma faixa de segurança, com elevada, nos moldes das existentes 

defronte ao Banrisul, próximo a escola Irmão Artur Francisco, no Bairro Medianeira. Projeto 

de Lei do Executivo: nº 704 – Altera Lei que institui a Lei Geral Municipal da 

Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e Microempreendedor Individual; nº 709 –
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Denomina via Pública de nossa Cidade. -----------------------------------------------------------------

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

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

 

 

5 – COMUNICAÇÃO DE LÍDER: Nenhum Líder de Bancada fez uso da Tribuna. -----------

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

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

 

 

6 – GRANDE EXPEDIENTE: Proposições: nº 163, 164, 165, 166 e 167 – Aprovadas por 

Unanimidade. Projetos de Lei Executivo: nº 704 e 708  – aprovados por unanimidade. -------

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

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

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

 

7 – EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Nenhum Vereador fez uso da Tribuna para explicações 

pessoais. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

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

 

Toda a Sessão encontra-se gravada nos anais da Câmara em áudio e vídeo. -----------------------

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

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

 

8 – ENCERRAMENTO: O Presidente marcou para o dia vinte de novembro, às dezenove 

horas e trinta minutos a próxima sessão Ordinária da Câmara de Vereadores. Nada mais 

havendo a tratar, o Presidente encerrou a Sessão agradecendo a presença de todos.  

 

 

 

 

 

 

                          VOLMIR PERACCHI                                        MOISÉS PERTILE 

                          Presidente                                                       Secretário                                                               

 

 

 

 

 

 


