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                                            ATA Nº 014/2013 

 

 

 
 

Aos quinze dias do mês de abril 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 013, a mesma foi aprovada por 

unanimidade. 

 

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

154/2013 encaminhando projetos de lei para trâmite na Casa. O Presidente recebeu os 

projetos com tramitação em regime de urgência. Também foi efetuada a leitura do Ofício nº 

017/2013 da Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Leitura do Ofício nº 02/2013 da 

Associação Atlética Veranópolis encaminhando a prestação de contas dos recursos recebidos 

no mês de março de 2013. ---------------------------------------------------------------------------------

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

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

 

 4 – PEQUENO EXPEDIENTE: Proposições: nº 061 – Indicação para que o Executivo 

Municipal estude a possibilidade de construir canteiro central na Rua Papa João Paulo II, 

Bairro Por do Sol, em toda a sua extensão; nº 062 – Indicação para que o Executivo 

Municipal estude a possibilidade de promover auxílio em serviços de máquinas à 

Comunidade de Nossa Senhora das Graças para ampliação do campo de futebol da 

comunidade; nº063 – Indicação para que o Executivo Municipal estude a possibilidade de 

elaborar projeto técnico e posterior execução de pavimentação em paralelepípedos na Estrada 

Buarque de Macedo, a partir da propriedade da família Baratto até a RSC 470; nº 064 – 

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

visando a implantação do Plano de Estímulo ao Desenvolvimento Agropecuário de 

Veranópolis, tendo como sugestão Minuta de Projeto de Lei anexo; nº 065 – Indicação para 
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que o Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, analise a 

possibilidade de criar programa para subsidiar em 100% os alunos do curso Normal do 

Colégio Regina Coeli, como forma de estimular o interesse para que mais alunos optem pelo 

curso normal; nº 066 – Indicação para que o Executivo estude a possibilidade de efetuar a 

colocação de mais lixeiras no passeio público da Av. Júlio de Castilhos, próximo ao posto de 

combustíveis e que seja feita a restauração das lixeiras danificadas; nº 067 – Indicação para 

que o Executivo Municipal estude a possibilidade de, quando construída praça de lazer no 

Bairro Femaçã, nominar a mesma com “PRAÇA GUILHERME PESSATO”; nº 068 – 

Indicação para que o Executivo Municipal estude a possibilidade de construir área de lazer no 

Bairro Femaçã, conforme abaixo assinado dos moradores; nº 069 – Indicação para que o 

Executivo Municipal estude a possibilidade de canalizar a água originária da via pública que 

invade a propriedade do Senhor Jacir Grando, na Linha Marques do Herval, Comunidade de 

São Francisco do Retiro, com extensão de 60 metros; nº 070 – Indicação para que o Executivo 

Municipal articule junto ao DAER a possibilidade de proceder roçada nas margens da RSC 

355, no percurso entre Veranópolis e Cotiporã. Projetos de Lei do Executivo: nº 068 – 

Revoga Lei Municipal nº 4.163/2002 e suas alterações e dá outras providências; nº 069 – 

Autoriza o Poder Executivo a firmar convênio com o Tribunal Regional Eleitoral do Rio 

Grande do Sul; nº 070 – Altera Lei que dispõe sobre o estágio de estudantes em órgãos da 

Administração Municipal.---------------------------------------------------------------------------------

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

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

 

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

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

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

 

 

6 – GRANDE EXPEDIENTE: Proposições: nº 061, 062, 063, 064, 065, 066, 067, 068 e 

069 e 070 foram encaminhadas às respectivas Comissões.  Projetos de Lei do Executivo: nº 

068, 069 e 070 foram encaminhados às respectivas Comissões. -------------------------------------

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

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

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

 

 

 

7 – 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. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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8 – ENCERRAMENTO: O Presidente marcou para o dia vinte e dois 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 

 

 

 


