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                                            ATA Nº 036/2012 

 
 

Aos vinte 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 035/2012 a mesma foi aprovada por 

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

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

 

3 - LEITURA DA CORRESPONDÊNCIA: Efetuada a leitura dos Ofícios do Executivo 

Municipal nº 371 solicitando prorrogação de prazo para entrega do Projeto de Lei que 

estabelece Orçamento para o exercício 2013 até dia 26/11/2012. Leitura do ofício nº 373/2012 

encaminhando Projetos de Lei para tramite na Casa. O Presidente recebeu os projetos em 

tramitação normal. Leitura do ofício nº 380/2012 que informa a esta Casa o período de férias 

do Prefeito Municipal entre os dias 27/11/2012 à 16/12/2012 assumindo nesse período a 

chefia do Executivo Municipal o Vice – Prefeito Paulo César Guzzo. Leitura do requerimento 

da Comissão de Constituição e Justiça solicitando prorrogação de prazo para entrega de 

projeto de Lei Legislativo nº 024/2012 no prazo de 15 dias a contar da data do requerimento. -

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

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

 

 4 – PEQUENO EXPEDIENTE: Proposições: nº 168 – Pedido de Providências para que o 

Executivo Municipal providencie a instalação de tachões no entroncamento da Rua Astério de 

Mello com a Alameda Santos Dumont, no Bairro Femaça, nº 169 – Pedido de Providências 

para que o Executivo Municipal providencie notificação dos proprietários de terrrenos com 

casas não habitadas, especialmente nas ruas centrais, com terrenos tomados por inços, 

sujeiras, restos de lixo e desleixo total com as residências; nº 170 – Pedido de Providências 

para que o Executivo Municipal providencie a instalação de lixeira na Rua Capitão Pelegrino 

Guzzo travessa com a Rua Benjamin Constant, no Bairro Santo Antonio, nº 171 – Pedido de 

Informaçõespara que o Executivo Municipal forneça cópia dos processos licitatórios, bem 

como de todos os contratos firmados com as Empresas RN Freitas e Nova Era, do 

recolhimento do lixo domicilar na cidade de Veranópolis, nº 172 – Pedido de Informação para 

que o Executivo Municipal forneça documentação relacionada a todos os Servidores inclusive 
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os com função gratificada pertencentes à Secretaria de Administração, Saúde e Infraestrutura 

Urbanismo e Trânsito, dos meses de maio a outubro de 2012. – Cópia dos recibos de 

pagamento de salários, comprovante dos relógios ponto. – Relatório descritivo dos serviços 

extraordinários contendo o tipo de serviço e local onde o mesmo foi realizado. – Relação de 

todos os operários, motoristas e operadores de máquina aprovados no último concurso com 

seus respectivos endereços, que ainda não foram chamados para ocupação do cargo. – Cópia 

das notas fiscais e contratos de prestação de serviço e reposição de peças, respectivamente 

com descrição do veículo ou máquina efetuado pelas Empresas Servimaq de Nova Prata, 

Mecânica São José Veranópolis e Tornearia RD Ltda, no ano de 2009 a 2012. Requerimento 

de Vereadores – Requerimento de Vereador solicitando Sessão Solene para entrega de 

Moção; Requerimento de Vereador solicitando a criação de Frente Parlamentar Municipal de 

Apoio às Santas Casas de Misericórdia, Hospitais e Entidades Filantrópicas na Área da Saúde. 

Projeto de Lei Legislativo nº 024/2012 – Altera o artigo 4º e inclui o parágrafo 4º ao mesmo 

artigo; dá nova redação aos artigos 5º, 6º e 7º, e acrescenta os artigos 8º e 9º na Lei Municipal 

nº 2.532/1991. Projeto de Lei do Executivo nº 708 – Denomina Via Pública de nosso 

Município; Projeto de Lei do Executivo nº 710 - Institui no Município a contribuição para 

custeio do serviço de iluminação pública prevista no artigo 149-A da Constituição Federal. 

Projeto de Lei do Executivo nº 711 – Altera e consolida Lei Municipal que institui o auxílio 

alimentação para os Servidores Municipais. Projeto de Lei do Executivo nº 712 – Altera Lei 

que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2013, visando 

concessão de auxílio ao VEC. Projeto de Lei Executivo nº 713 – Institui turno único no 

serviço Municipal e dá outras providências.  -----------------------------------------------------------

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

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

 

 

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

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

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

 

 

6 – GRANDE EXPEDIENTE: Proposições: nº 168, 169, 170 e 172 – Aprovadas por 

Unanimidade. Proposição nº 171 retirada pelos Autores. Projeto de Lei Legislativo nº 

024/2012 retirado devido prorrogação de prazo. Projetos de Lei Executivo: nº 708, 711 e 

713  – aprovados por unanimidade. Os Projetos de Lei do Executivo nº 710 e 712 obtiveram 

pedido de vistas pelo Vereador Luciano Rustick. ------------------------------------------------------

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

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

 

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. -----------------------

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

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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8 – ENCERRAMENTO: O Presidente marcou para o dia três de dezembro , 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                                                               

 

 

 

 

 

 


