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                                            ATA Nº 038/2012 

 
 

Aos três dias do mês de dezembro 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 das Atas nº 036/2012 e 037/2012, as mesmas 

foram aprovadas por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------

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

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

 

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

Municipal nº 385/2012 e 390/2012 encaminhando Projetos de Lei para tramite na Casa. O 

Presidente recebeu os projetos em tramitação normal. ------------------------------------------------

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

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

 

 4 – PEQUENO EXPEDIENTE: Proposições: nº 173 – Pedido de Providências para que o 

Executivo Municipal providencie, nos locais onde foram retiradas as lâmpadas e holofotes 

irregulares instalados em propriedades particulares, o monitoramento visando evitar a 

reinstalação dos mesmos; nº 174 – Indicação para que o Executivo Municipal articule para 

que a fiscalização ambiental atue de forma igual sobre as oficinas mecânicas constituídas e 

regularizadas juridicamente às que realizam os seus trabalhos na informalidade (irregulares), 

promovendo uma concorrência leal no setor; nº 175 – Indicação para que o Executivo 

Municipal, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, articule com os 

proprietários de oficinas para que os mesmos contratem em conjunto empresa para o 

recolhimento dos resíduos de forma regular (coletas bimestrais, por exemplo) e com destino 

dentro das normas da FEPAM. De forma individual as empresas do setor não conseguem 

fazer frente aos custos e atendimento das normas ambientais. Requerimento de Comissão – 

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

análise e emissão de parecer referente ao Projeto de Lei Legislativo nº 026/2012, pelo prazo 

de sete dias a contar da data da deliberação. 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 - 
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nº 710 - Institui no Município a contribuição para custeio do serviço de iluminação pública 

prevista no artigo 149-A da Constituição Federal; nº 712 – Altera Lei que dispõe sobre as 

diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2013, visando concessão de auxílio ao 

VEC; nº 714 – Autoriza o Município repassar recursos financeiros à Associação Veranense de 

Assistência em Saúde – AVAES; nº 715 – Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de 

Veranópolis – RS para o Exercício Financeiro de 2013; nº 717 – Autoriza abrir Crédito 

Especial. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

 

 

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

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

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

 

 

6 – GRANDE EXPEDIENTE: Proposições: nº 173 – Aprovada com sete votos favoráveis e 

hum contrário; nº 174 e 175 – Aprovadas por Unanimidade. Requerimento de Comissão: 

Aprovado por unanimidade. Projeto de Lei Legislativo nº 024/2012 retirado pela autora. 

Projetos de Lei Executivo: nº 714 e 717 – Aprovados por unanimidade; nº 712  – 

Encaminhado para Comissão de Constituição e Justiça; nº 710 e 715 – Encaminhados para 

Comissão de Finanças, Orçamento e Contas. Foi constituída também a Frente Parlamentar 

Municipal de Apoio às Santas Casas de Misericórdia, Hospitais e Entidades Filantrópicas da 

Área da Saúde, composta pelos Vereadores Nelson Domeneghini, Volmir Peracchi e Jucimar 

Antonio Merlo. ----------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

 

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 a próxima Sessão Ordinária das Câmara de 

Vereadores para o dia dez de dezembro, às vinte horas. Nada mais havendo a tratar, o 

Presidente encerrou a Sessão agradecendo a presença de todos.  

 

 

 

 

 

 

                          VOLMIR PERACCHI                                        MOISÉS PERTILE 

                          Presidente                                                       Secretário                                                               
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