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                                            ATA Nº 013/2013 

 

 

 
 

Aos oito 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 012, a mesma foi aprovada por 

unanimidade. 

 

3 - LEITURA DA CORRESPONDÊNCIA:. Leitura do Ofício do Executivo Municipal nº 

146/2013 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 nº 131/2013 em resposta ao Pedido de Informação nº 030/2013 de autoria dos 

Vereadores Celito César Bortoli e Vladis José Scorsatto. Leitura do Ofício do Vereador 

Vladis José Scorsatto solicitando afastamento da Presidência da Comissão de Constituição e 

Justiça. De imediato, foi realizada a nova composição da referida Comissão, a qual passou a 

ser assim composta: Presidente: Vereador Celito César Bortoli; Vice-Presidente: Rudimar 

Caglioni; Relatora: Vereadora Alice Hoffmann Peruffo. --------------------------------------------

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

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

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

 

 4 – PEQUENO EXPEDIENTE: Veto: Veto do Executivo Municipal ao Projeto de Lei 

Legislativo nº 001/2013. Requerimento de Vereador: Requerimento de Vereador 

solicitando realização de Audiência Pública com Direção, Professores, funcionários, pais e 

alunos da Rede Estadual de Ensino referente as ações pedagógicas e de infraestrutura 

desenvolvidas pelo Governo Estadual nas escolas estaduais de Veranópolis. Proposições: nº 

044 – Indicação para que o Executivo Municipal juntamente com o Conselho Municipal de 

Trânsito, estude a possibilidade de regulamentar com sinalização horizontal e vertical 
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estacionamento paralelo apenas de um lado da Rua Santa Catarina, Bairro Medianeira; nº 045 

– Indicação para que o Executivo Municipal estude a possibilidade de realizar serviços de 

alargamento da Estrada Municipal Dois de Julho, nos pontos necessários, críticos para 

acidentes, em toda a sua extensão; nº046 – Indicação para que o Executivo Municipal estude 

a possibilidade de ampliação da rede elétrica trifásica, na Estrada Velha da Vacaria, em 

Monte Bérico, entre as propriedades do Senhor Luís Tedesco e Miguel Navarini; nº 047 – 

Indicação para que o Executivo Municipal estude a possibilidade de instalar numeração 

sobressalente (plaquetas) nas gavetas das carneiras da Necrópole Municipal com vistas a 

facilitar a identificação pelos visitantes; nº 048 – Indicação para que o Executivo Municipal 

estude a possibilidade de elaborar projeto técnico de engenharia e posterior execução de 

pavimentação nos seguintes trechos: Pavimentação asfáltica ou em paralelepípedos, após 

consulta junto ao DAER da viabilidade e autorização ao Município, no trecho sem asfalto na 

Comunidade de São Francisco do Retiro, ERS 355. Pavimentação asfáltica ou em 

paralelepípedos na Comunidade de Pedancino, entre a Igreja e o Cemitério comunitário; nº 

049 – Indicação para que o Executivo Municipal articule junto ao Setor de Patrimônios do 

Estado do Rio Grande do Sul, a possibilidade de doação do terreno e do prédio da antiga 

Escola Estadual da Comunidade de São Valentin, passando a mesma a ser de propriedade da 

referida comunidade; nº 050 – Indicação para que o Executivo Municipal estude a 

possibilidade de aquisição de terreno para a implantação de novo Cemitério Municipal; nº 051 

– Moção de Reconhecimento à atleta SIMONE CRISTINA FERRAZZO, competidora de 

Strong Womann e Levantamento Terra pela divulgação do Município de Veranópolis em 

competições que participa; nº 052 – Indicação para que o Executivo Municipal estude a 

possibilidade de construir rampa de acesso para a calçada, inicialmente priorizando os locais 

ontem tem fluxo maior de pessoas, ex. centro da cidade, principalmente em frente a Igreja 

Matriz, onde estão localizadas as faixas de segurança, escola, farmácia, clínica, creche, 

agência bancária, clube, restaurante, rodoviária, Posto de Saúde, supermercado e outros; nº 

053 – Indicação para que o Executivo Municipal estude a possibilidade de efetuar troca da 

tubulação de esgoto por tubo de maior diâmetro e instalação de boca de lobo na Rua Isidoro 

Guilherme Dall’Agnol, trecho entre as Ruas São Paulo e Dorival Borba de Freitas, localizado 

no Bairro sagrado Coração de Jesus; nº 054 – Indicação para que o Executivo Municipal 

estude a possibilidade de elaborar projeto para construção de praça de lazer na área de terra de 

propriedade do Município, conforme Matrícula nº 12.741, localizado na Rua Isidoro 

Guilherme Dall’Agnol, entre as ruas São Paulo e Dorival Borba de Freitas, no Bairro Sagrado 

Coração de Jesus, com recursos para a construção pleiteados através de emenda parlamentar; 

nº 055 – Indicação para que o Executivo Municipal estude a possibilidade de elaborar projeto 

de lei visando a isenção da taxa de expedição de Alvará de Funcionamento da Feira Orgânica 

de Veranópolis; nº 056 – Indicação para que o Executivo Municipal providencie a instalação 

de tubos para escoamento da água da chuva, no acesso à Igreja e o Salão Comunitário da 

Comunidade de Santo Isidoro; nº 057 – Indicação para que o Executivo Municipal estude a 

possibilidade de realização das seguintes ações, de forma urgente, junto à Necrópole 

Municipal: a) Terceirização ou contratação, através de concurso público, de seguranças para 

atuarem na parte interna e extena da Necrópole, em turnos diurno e noturno; b) Construção de 

guarita na entrada do cemitério, em local já preestabelecido, que servirá de abrigo aos 

seguranças, fazendo com que as pessoas que visitam se identifiquem antes de ingressar no 

local; c) Construção de banheiros masculino e feminino em terreno anexo ao cemitério; d) 

Implantação de duas “pétalas de iluminação”, sendo uma nas proximidades da Capela e outra 

na entrada da Necrópole; nº058 – Indicação para que o Executivo Municipal instale placas 

nas praças com os seguintes dizeres: “A praça é sua. A responsabilidade é sua”(Thaves); nº 
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059 – Indicação para que o Executivo Municipal providencie a sinalização indicativa 

necessária nas estradas do interior do município com o nome das comunidades; nº 060 – 

Indicação para que o Executivo Municipal estude a possibilidade de construção de canteiro 

central nas esquinas das Ruas Borges de Medeiros com a Flores da Cunha e com a Astério de 

Melo. Projetos de Lei do Executivo: nº 059 – Dá nova redação ao inciso IV do Art. 2º da 

Lei Municipal nº 6.108/2012; nº 063 – Altera Lei que autoriza o Poder Executivo  realizar 

despesas com o Projeto “8ª Semana do Museu”; nº 064 – Altera lei que dispõe sobre a 

contratação temporária de pessoal para a Secretaria Municipal da Educação e Cultura; nº 065 

– Altera Lei que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender a 

necessidade temporária de excepcional interesse; nº 066 – Dispõe sobre o parcelamento, a 

remissão, a dação em pagamento, a revisão, o cancelamento e o cadastro de créditos 

tributários e não-tributários, inscritos ou não em dívida ativa; nº 067 – Autoriza abrir crédito 

especial.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

 

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

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

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

 

 

6 – GRANDE EXPEDIENTE: Veto: Encaminhado para Comissão de Constituição e 

Justiça; Requerimento de Vereador: Aprovado por Unanimidade. Proposições: nº 044, 045, 

046, 047, 048, 049, 050, 051, 052, 053, 054, 055, 056, 057, 058 e 059 foram APROVADAS 

por unanimidade.  A Proposição nº 060 foi REJEITADA com cinco votos contrários e três 

favoráveis. Projetos de Lei do Executivo: nº 059, 063, 064, 065, 066 e 067 foram aprovados 

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

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

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

 

 

 

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

Vereadores Irineu Machado dos Santos e Thomas Schiemann. --------------------------------------

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

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

 

 

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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8 – ENCERRAMENTO: O Presidente marcou para o quinze 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 

 

 


