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                                            ATA Nº 005/2013 

 
 

Aos quatro dias do mês de fevereiro de dois mil e treze, 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 Moisés Pertile. 

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

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

 

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 – Celito Cesar Bortoli, Lirio Soares; PDT – Thomas Schiemann, Luis 

Carlos Comiotto; PRB – Rudimar Caglioni; PMDB – Irineu Machado dos Santos, Alice 

Hoffmann Peruffo; PV – Vladis José Scorsatto; PSD - Moisés Pertile. ----------------------------

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

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

 

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

Municipal nº 043/2013 encaminhando Projetos de Lei para tramite na Casa. O Presidente 

recebeu os referidos projetos em regime de urgência. -------------------------------------------------

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

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

 

 3 – PEQUENO EXPEDIENTE: Proposições: nº 013 – Indicação para que o Executivo 

Municipal estude a possibilidade de viabilizar que médicos, psicólogos e assistentes sociais, 

integrantes das equipes de ESF’s, em casos especiais como acamados e outros com extrema 

dificuldade de locomoção, realizem visitas e consultas domiciliares, inclusive em 

comunidades do interior de nosso município, visando diminuir o sofrimento destas pessoas e 

seus familiares no deslocamento; nº 014 – Indicação para que o Executivo Municipal estude a 

possibilidade de reabrir a passagem para veículos, retirando os blocos de concreto no canteiro 

central da Av. Júlio de Castilhos, próximo à Sociedade Planalto; nº 015 – Indicação para que 

o Executivo Municipal estude a possibilidade de elaborar projeto técnico para construção de 

praça de lazer na área de terra, propriedade do Município, conforme Matrícula nº 12.365, 

localizada na localidade de Vila São José (Estrada Velha da Vacaria) e posterior 

cadastramento de projeto junto ao Governo Federal, visando a busca de recursos através de 

emenda parlamentar.  Projetos de Lei do Executivo: nº 035 – Autoriza o Município a assinar 

convênio com a Fundação Universidade de Caxias do Sul/Centro Tecnológico Universidade 

de Caxias do Sul – Unidade de Ensino de Veranópolis; nº 036 – Autoriza o Município a 

assinar Termo de Concessão de Uso com a Associação dos Artesãos de Veranópolis; nº 037 – 

Autoriza o Poder Executivo a realizar despesas com o “20º Encontro de Mulheres Rurais e 

Urbanas de Veranópolis”; nº 038 – Denomina vias públicas de nossa Cidade. 

 

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

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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5 – GRANDE EXPEDIENTE: Proposições: nº 013 e 015 foram aprovadas por 

unanimidade. Projetos de Lei do Executivo: nº 035, 036, 037 e 038 foram aprovados por 

unanimidade. A Proposição nº 014 foi encaminhada para a Comissão de Constituição e 

Justiça. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

 

6 – EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Fizeram uso da Tribuna para Explicações Pessoais os 

Vereadores Thomas Schiemann, Vladis José Scorsatto e Moisés Pertile. --------------------------

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

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

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

 

Os pronunciamentos encontram-se registrados em áudio nos ANAIS da Câmara de 

Vereadores, além de toda a Sessão estar gravada em áudio e vídeo. --------------------------------

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

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

 

7 – ENCERRAMENTO: O Presidente marcou para o dia 18 de fevereiro, às dezenove horas, 

a próxima sessão Ordinária da Câmara de Vereadores. Nada mais havendo a tratar, o 

Presidente encerrou a Sessão agradecendo a presença de todos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                           MOISÉS PERTILE                                        THOMAS SCHIEMANN 

                          Presidente                                                       Secretário                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


