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                                            ATA Nº 012/2013 

 
 

Aos vinte e cinco dias do mês de março 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 – VOTAÇÃO DA ATA – Efetuada a votação da Ata nº 011, a mesma foi aprovada por 

unanimidade. 

 

3 - LEITURA DA CORRESPONDÊNCIA: Leitura do Ofício Circular da Comissão de 

Assuntos Municipais da Assembleia Legislativa. Leitura dos Ofícios do Executivo Municipal 

nº 127/2013 e 132/2013 encaminhando projetos de lei para trâmite na Casa. O Presidente 

recebeu os projetos em tramitação normal. Também foi efetuada a leitura do Ofício do 

Executivo Municipal nº124/2013 em resposta a Indicação nº 028/2013 de autoria do Vereador 

Celito César Bortoli. ---------------------------------------------------------------------------------------

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

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

 

 4 – PEQUENO EXPEDIENTE: Requerimento de Comissão: Requerimento da Comissão 

de Constituição e Justiça solicitando prorrogação de prazo de quinze dias para análise de 

projeto que encontram-se em trâmite junto a mesma. Proposições: nº 032 – Indicação para 

que o Executivo Municipal instale pelo menos 01 banco nas proximidades da brinquelândia 

da Praça Nossa Senhora de Lourdes; nº 033 – Indicação para que o Executivo Municipal 

estude a possibilidade de realizar leilão do prédio da Escola Olavo Bilac, em São José da 

Nona e que o valor seja doado para a comunidade daquela localidade; nº034 – Indicação para 

que a Mesa Diretora da Câmara Municipal de Vereadores estude a possibilidade de cedência 

do carro da Câmara de Vereadores nas segundas e quartas quinta-feira do mês à Liga 

Feminina de Combate ao Câncer para que as voluntárias possam fazer as visitas necessárias 

aos doentes de nossa comunidade que são atendidos pela referida entidade; nº 035 – Indicação 

para que o Executivo Municipal estude a possibilidade de viabilizar a troca de tubulação de 

esgoto e refazer o calçamento do trecho da rua Benjamin Constant, desde as imediações da 

Delegacia de Polícia até a Rua Capitão Pelegrino Guzzo; nº 036 – Indicação para que o 

Executivo Municipal estude a possibilidade de instalar redutor de velocidade, nos moldes da 

Legislação de Trânsito, na Rua Giuseppe Garibaldi, Bairro São Francisco, próximo ao antigo 
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Lar dos Idosos; nº 037 – Indicação para que o Executivo Municipal estude a possibilidade de 

instalar lixeira pública na Rua Andrade Neves, em frente ao Banco Bradesco e consertar a 

lixeira já existente na mesma rua, porém no lado inverso ao do referido banco, próximo a 

Praça XV de Novembro; nº 038 – Indicação para que o Executivo Municipal estude a 

possibilidade de instituir o dia 30 de maio de cada ano, o dia Internacional de Pesquisa 

Agropecuária; nº 039 – Indicação para que o Executivo Municipal estude a possibilidade de 

realizar o asfaltamento da estrada de Barros Cassal, que dá acesso ao local onde estão 

instaladas às turbinas de geração de energia da usina de Monte Claro; nº 040 – Indicação para 

que o Executivo Municipal realize estudo para colocação de tela ou grade nos canos que 

servem como cerca no muro da Praça XV de Novembro, onde está localizada a academia de 

ginástica; nº 041 – Indicação para que o Executivo Municipal estude a possibilidade de 

realização de serviços de limpeza das ruas e bocas de lobo nos Loteamentos Chiaradia e 

Sapopema; nº 042 – Pedido de Informação para que o Executivo Municipal informe 

juntamente com cópias de documentos fiscais, relatório detalhado de pagamentos das 

despesas referente ao Carnaval Municipal de Veranópolis – 25 anos, conforme plano de 

aplicação constante na Lei Municipal 6.187, de 15 de janeiro de 2013; nº 043 – Indicação 

para que o Executivo Municipal estude a possibilidade e a viabilidade, junto ao PROCON do 

Estado do Rio Grande do Sul, da implantação de uma unidade deste órgão no Município de 

Veranópolis. Projetos de Lei do Executivo: nº 048 – Autoriza o Poder Executivo a conceder 

auxílio financeiro para o Moto Grupo Farrapos Trilheiros; nº 049 – Autoriza o Poder 

executivo a conceder auxílio financeiro para o Centro de Tradições Gaúchas Cidade Vida; nº 

060 – Institui no Município de Veranópolis o Programa de Estímulo à Expedição de Notas 

Fiscais e Regularização Tributária “Troca Nota” e dá outras providências; nº 061 – Altera Lei 

6.195/2013, que dispõe sobre a contratação temporária de pessoal para a Secretaria Municipal 

da Saúde; nº 062 – Autoriza o Poder Executivo Municipal a criar o Programa Municipal de 

Desenvolvimento da Cadeia Produtiva da Aquicultura familiar, bem como utilizar recursos na 

programação de ações de apoio e incentivo à atividade. ----------------------------------------------

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

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

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

 

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

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

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

 

6 – GRANDE EXPEDIENTE: Requerimento de Comissão: Aprovado por Unanimidade. 

Proposições: nº 032, 033 e 035 ao 043 foram APROVADAS por unanimidade.  A Proposição 

nº 034 foi retirada. Projetos de Lei do Executivo: nº 048, 049, 060, 061 e 062 foram 

aprovados por unanimidade.. -----------------------------------------------------------------------------

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

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

 

 

7 – EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Fez uso da Tribuna para Explicações Pessoais os 

Vereadores Vladis José Scorsatto, Alice Hoffmann Peruffo e Irineu Machado dos Santos. -----

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

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

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

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

 

 

 

8 – ENCERRAMENTO: O Presidente marcou para o oito de abril, 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 

 


