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                                            ATA Nº 015/2013 

 

 

 
 

Aos vinte e dois 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 014, a mesma foi aprovada por 

unanimidade. ------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

 

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

160/2013 encaminhando projetos de lei para trâmite na Casa. O Presidente recebeu os 

projetos com tramitação em regime de urgência, exceto o Projeto de Lei nº 078 que foi 

recebido em regime normal. Também foi efetuada a leitura do Ofício do Senhor Vanderlei 

Conte. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

 

 4 – PEQUENO EXPEDIENTE: Veto: Ofício nº 142/21013, do Executivo Municipal, com 

Veto ao Projeto de Lei Legislativo nº 001/2013; Requerimento: Requerimento da Comissão 

de Constituição e Justiça solicitando prorrogação de prazo para análise de projetos; 

Proposições com pareceres de Comissões: 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 
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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 

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; Proposições apresentadas no dia: nº 071 – 

Indicação para que o Executivo Municipal estude a possibilidade de reformar a brinquelândia 

localizada na Praça XV de Novembro; nº 072 – Pedido de Informação para que o Executivo 

Municipal informe o valor adicionado de ICMS, separado por setores produtivos (agricultura, 

comércio, indústria) que retorna ao Município de Veranópolis; nº 073 – Indicação para que o 

Executivo Municipal estude a possibilidade de abertura de bocas de lobo nos seguintes 

endereços: a) Av. Dr. José Montaury, esquina com a Avenida Júlio de Castilhos, nas duas 

esquinas; b) Av. Dr. José Montaury, esquina com a Rua Tiradentes, em frente da residência 

do Senhor Zenir Badalotti; c) Av. Ernesto Alves, no seu final, nos fundos do Estádio 

Alcemiro Guzzo; nº 074 – Indicação para que o Executivo Municipal estude a possibilidade 

de parcelar o ISS fixo em, no máximo, três parcelas; nº 075 – Indicação para que o Executivo 

Municipal estude a possibilidade de parcelar o ITBI, em três parcelas, condicionando-se a 

liberação da Certidão Negativa de Débitos quando da quitação da última parcela; nº 076 – 

Indicação para que o Executivo Municipal para que estude a possibilidade e a viabilidade de 

efetuar o prolongamento da Rua Marechal Hermes da Fonseca, Bairro Santa Lúcia até a Rua 

“D” do Loteamento Por do Sol; nº 077 – Pedido de Informação para que o Executivo 

Municipal informe lista de nomes dos beneficiários do curso de cabeleireiro “Beleza ao 

Alcance da Comunidade”, com comprovação de inscrição dos mesmos em programas sociais, 

bem como a forma de contratação e pagamento dos profissionais que executaram o curso, 

além de relatório de avaliação do projeto; nº 078 – Indicação para que o Executivo Municipal 

estude a possibilidade e viabilidade de instalação de abrigos nos pontos de ônibus nos 

seguintes trechos: a) ERS 355, na Comunidade de São Francisco do Retiro e Sapopema; b) 

Rua Florindo Dalla Coleta, próximo ao Supermercado Santa Clara; Projetos de Lei do 

Executivo com parecer de Comissão: 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; Projeto de Lei 

Executivo apresentados no dia: nº 071 – Autoriza abrir Crédito Especial; nº 072 – Autoriza 

abrir Crédito Especial; nº 073 – Autoriza o Poder Executivo a conceder auxílio financeiro 

para a Associação das Comunidades Veranenses; nº 074 – Autoriza o Poder Executivo a 

conceder auxílio financeiro para a Associação das Comunidades Veranenses; nº 075 – 
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Autoriza o Poder Executivo a conceder auxílio financeiro para a Associação das 

Comunidades Veranenses; nº 076 – Autoriza o Poder Executivo a conceder auxílio financeiro 

para a Associação das Comunidades Veranenses; nº 077 – Autoriza o Poder Executivo a 

conceder auxílio financeiro para a Associação das Comunidades Veranenses; nº 078 – Institui 

no Município de Veranópolis, a contribuição para custeio da iluminação pública e dá outras 

providências; nº 079 – Altera lei que autoriza o Poder Executivo a realizar despesas com o 

Projeto “Jornada Mundial da Juventude 2013 – Veranópolis; nº 080 – Altera lei que autoriza o 

Poder Executivo a realizar despesas com o Projeto “V Cavalgada Feminina de integração 

regional pelas Terras da Longevidade; nº 081 – Altera lei que autoriza o Poder Executivo a 

realizar despesas com o Projeto “Programa de Educação Patrimonial continuada”; nº 082 – 

Autoriza o Poder Executivo a realizar despesas com o Projeto “Campeonato Municipal de 

Duplas – 2013”; nº 083 – Altera Lei Municipal  nº 5.998/2011, que estabelece o Plano de 

Carreira dos Servidores Públicos Municipais; nº 084 – Altera Lei que estabelece o Plano de 

Carreia do Magistério Público do Município; nº 085 – Altera Lei Municipal nº 5.998/2011 – 

Plano de Carreira dos Servidores Públicos Municipais; nº 086 – Autoriza abrir Crédito 

Especial.------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

 

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

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

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

6 – Encaminhamento da matéria às Comissões: Ficou decidido, por unanimidade, que 

apenas serão encaminhadas às respectivas Comissões projetos ou proposições que forem 

solicitadas por qualquer Vereador, conforme disposto no Parágrafo Único, Art. 50 do 

Regimento Interno desta Casa. ---------------------------------------------------------------------------

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

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

 

7 – GRANDE EXPEDIENTE: Veto: Ofício nº 142/2013 – Veto ao Projeto de Lei 

Legislativo nº 001, foi REJEITADO por unanimidade. Requerimento: Requerimento de 

Comissão aprovado por unanimidade. Proposições: nº 061, 062, 063, 064, 065, 066, 067, 

068, 069, 070, com os pareceres das respectivas Comissões e Proposições nº 071, 072, 073, 

074, 075, 076, 077 e 078, foram aprovadas por unanimidade.  Projetos de Lei do Executivo: 

nº 069 e 070 com parecer de Comissões, além dos Projetos de Lei nº 071, 072, 073, 074, 075, 

076, 077, 079, 080, 081, 082, 083, 084, 085 e 086 foram aprovados por unanimidade. 

Também foram aprovadas por unanimidade as Mensagens Modificativas envidas pelo 

Executivo Municipal através dos Ofícios nº 161/2013 e 162/2013. O Projeto de Lei Executivo 

nº 078 foi encaminhado para as Comissões de Constituição e Justiça e Finanças, Orçamento e 

Contas. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

 

 

8 – EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Fizeram uso da Tribuna para explicações pessoais os 

Vereadores Vladis José Scorsatto e Alice Hoffmann Peruffo. ---------------------------------------

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

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

 

 

 

9 – ENCERRAMENTO: O Presidente marcou para o dia seis de maio, 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 

 

 

 

 


