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                                            ATA Nº 007/2013 

 
 

Aos vinte e cinco 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 dos Requerimentos das 

Comissões de Constituição e Justiça e Finanças, Orçamentos e Contas, os quais solicitam 

prorrogação de prazo para análise de Projetos de Lei que tramitam nestas comissões. -----------

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

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

 

 3 – PEQUENO EXPEDIENTE: Proposições: nº 019 – Indicação para que o Executivo 

Municipal realize estudo de viabilidade de abertura de acessos interligando as Ruas Bahia, 

Adriano Farina e Segismundo Reschke, no Bairro Santa Lúcia, próximo ao final das mesmas; 

nº 020 – Indicação para que o Executivo Municipal, juntamente com análise do Conselho 

Municipal de Meio Ambiente, estude a possibilidade de destinar 50% dos recursos oriundos 

da autuação aplicada à Empresa Oleoplan S.A. em projeto de instalação da Estação de 

Tratamento de Esgoto (ETE) no bairro Valverde; nº 021 – Indicação para que o Executivo 

Municipal estude a possibilidade de definir áreas de terra para implantação das Estações de 

Tratamento de Esgotos (ETE’s) nas regiões previstas no Plano Municipal de Saneamento, 

regulamentado pela Lei Municipal nº 5.626, de 16/11/2009; nº 022 – Indicação para que o 

Executivo Municipal, juntamente com o Conselho Municipal de Trânsito, estude a 

possibilidade de alterar o sentido do fluxo de trânsito, a partir do entroncamento da Rua 

Capitão Pelegrino Guzzo com a Rua Ademir Simonetto, no Bairro Santo Antônio, 

transformando a Rua Ademir Simonetto em “Mão Única” no sentido Centro/Bairro e a Rua 

Capitão Pelegrino Guzzo em “Mão Única” no sentido Bairro/Centro; nº 023 – Indicação para 

que o Executivo Municipal estude a possibilidade de cadastrar junto a FUNDERGS 

(Fundação de Esportes e Lazer - RS) solicitação de recursos para a aquisição de aparelhos de 

ginástica, semelhante aos instalados na Praça XV de Novembro (projeto denominado de 

Academia ao ar Livre) para serem instalados nas praças dos bairros; nº 024 – Indicação para 

que o Executivo Municipal elabore projeto e posterior cadastramento junto ao Ministério das 

Comunicações do Governo Federal visando a implantação do Projeto “Cidade Digital – 

Internet Gratuita para Todos”; nº 025 – Indicação para que o Executivo Municipal estude a 
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possibilidade de desenvolver o programa Assistencial de Habitação Rural. Projetos de Lei 

Legislativo: nº 002 – Dispõe sobre a criação, no âmbito do Poder Legislativo, do Cargo de 

Assessor de Imprensa. Projetos de Lei do Executivo: nº 041 – Autoriza doação de imóvel e 

dá outras providências; 

 

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

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

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

 

5 – GRANDE EXPEDIENTE: Proposições: nº 019 ao 025 foram APROVADAS por 

unanimidade. Projeto de Lei Legislativo: nº 002 foi aprovado por Unanimidade; Projeto de 

Lei do Executivo: nº 041 foi aprovado por unanimidade. --------------------------------------------

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

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

 

 

6 – EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Nenhum Vereador fez uso da Tribuna para Explicações 

Pessoais. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

 

 

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 11 de março, 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                                                               

 

 

 

 

 

 


