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                                            ATA Nº 003/2013 

 
 

Aos dezoito dias do mês de janeiro 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 dos Ofícios do Executivo 

Municipal nº 046/2013 em resposta ao Pedido de Informações nº 012 do Vereador Vladis José 

Scorsatto; e Ofício nº 063/2013 encaminhando Projetos de Lei para tramite na Casa. O 

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

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

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

 

 3 – PEQUENO EXPEDIENTE: Proposições: nº 014 – (com Parecer da Comissão de 

Constituição e Justiça) - 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 a Sociedade Planalto; Proposições: nº 016 – Indicação para que o 

Executivo Municipal estude a possibilidade de realizar campanha de esclarecimento, através 

de palestras e na elaboração de uma cartilha ou panfletos, como forma de orientar a população 

sobre os cuidados que devemos ter na preservação do Meio Ambiente, principalmente com as 

pequenas infrações, pois a grande maioria da população desconhece o teor da lei; nº 017 – 

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

posterior busca de recursos junto ao Governo Federal (Ministério dos Esportes ou do 

Turismo) para a construção de ciclovia, às margens da Estrada Guerino Cosmo Rigon, entre 

as Comunidades de Monte Bérico e Lajeadinho, numa extensão aproximada de 5.700 metros; 

nº 018 – Indicação para que o Executivo Municipal, juntamente com o Conselho Municipal 

de Trânsito, estude a possibilidade de determinar área de carga e descarga o espaço da esquina 

onde está localizado o prédio dos Correios, na Rua Dr. José Montaury, até a divisa com a 

Casa Agrícola; Projetos de Lei Legislativo: nº 001 – Estabelece a obrigatoriedade para 

Clubes, Boates ou Danceterias, de expor a Planta Baixa da sala de eventos e proíbe a 

utilização da Comanda; nº 002 – Dispõe sobre a criação, no âmbito do Poder Legislativo, do 

Cargo de Assessor de Imprensa. Projetos de Lei do Executivo: nº 039 – Autoriza abrir 

Crédito Especial; nº 040 – Autoriza doação de imóvel e dá outras Providências; nº 041 – 

Autoriza doação de imóvel e dá outras providências; nº 042 – Dispõe sobre a concessão de 

descontos no Imposto Predial Territorial Urbano e dá outras providências. 
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4 – COMUNICAÇÃO DE LÍDER: Nenhum Líder de Bancada fez uso da Tribuna. -----------

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

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

 

5 – GRANDE EXPEDIENTE: Proposições: nº 014 REJEITADA com 06 (seis) votos 

contrários e 02 (dois) votos favoráveis; nº 016, 017 e 018 foram APROVADAS por 

unanimidade. Projetos de Lei Legislativo: nº 001 e 002 foram encaminhados para Comissão 

de Constituição e Justiça; Projetos de Lei do Executivo: nº 039 foi aprovado por 

unanimidade. Os Projetos de Lei do Executivo nº 040 e 041 foram encaminhados para a 

Comissão de Constituição e Justiça; O Projeto de Lei Executivo nº 042 foi encaminhado para 

Comissão de Finanças, Orçamentos e Contas. ---------------------------------------------------------

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

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

 

 

6 – EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Fez uso da Tribuna para Explicações Pessoais o 

Vereadore: Celito César Bortoli. -------------------------------------------------------------------------

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

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

 

 

Os pronunciamentos proferidos durante as Explicações pessoais 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 25 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                                                               
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