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                                            ATA Nº 016/2013 

 

 

 
 

Aos seis dias do mês de maio 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 – Luis Carlos Comiotto; PRB – 

Rudimar Caglioni; PMDB – Irineu Machado dos Santos, Alice Hoffmann Peruffo; PV – 

Vladis José Scorsatto; PSD - Moisés Pertile. Foi registrado a ausência do Vereador Thomas 

Schiemann que apresentou atestado justificando. ------------------------------------------------------

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

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

 

2 – VOTAÇÃO DA ATA – Efetuada a votação da Ata nº 015, 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: Requerimento: Requerimento de Vereadores solicitando 

autorização para realização de Audiência Pública para discussão do Projeto de Lei Executivo 

nº 078; Proposições: nº 079 – Indicação para que o Executivo Municipal estude a 

possibilidade de elaborar projeto técnico e posterior pavimentação da Estrada Municipal 

Linha Júlio de Castilhos, comunidade de Santa Rita, a partir do acesso ao Salão Comunitário 

até o seu final, conforme abaixo assinado; nº 080 – Indicação para que o Executivo Municipal 

estude a possibilidade de realizar, através do sistema de parceria com os moradores, a 

pavimentação com paralelepípedos na Estrada Velha da Vacaria, na localidade de Sapopema, 

no trecho entre a família  Chiaradia até o Loteamento Sapopema; nº081 – Indicação para que 
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o Executivo Municipal estude a possibilidade de elaborar projeto técnico e posterior 

pavimentação em paralelepípedos da Rua Júlio farina, conforme abaixo assinado; nº 082 – 

Pedido de Informação para que o Executivo Municipal informe quantas Cooperativas 

Habitacionais iniciaram no projeto, quantas ainda existem e qual a situação das mesmas; nº 

083 – Indicação para que o Executivo Municipal estude a possibilidade de concluir a 

implantação da tubulação da rede pública de coleta de esgoto na Comunidade de Monte 

Bérico localizada na propriedade da família de Nildete Remor, com aproximadamente 70 

metros de extensão até a Rodovia RSC 470; nº 084 – Indicação para que o Executivo, 

juntamente com o Conselho Municipal de Trânsito, estude a possibilidade de estabelecer 01 

(uma) vaga de estacionamento exclusivo para carga e descarga em frente ao Supermercado 

Zechin, na Av. Osvaldo Aranha e Júlio de Castilhos, sendo que este espaço poderá ser 

utilizado também pelos estabelecimentos comerciais próximos; nº 085 – Indicação para que o 

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

possibilidade de implantação de redutor de velocidade com lombada elevada, nos moldes 

regulamentados pela legislação de trânsito, na Rua São Francisco de Assis, próximo à Escola 

Municipal Felipe dos Santos; nº 086 – Indicação para que o Executivo Municipal estude a 

possibilidade de dispor de engenheiro próprio do Município ou de recursos financeiros para a 

a Associação das Comunidades Veranenses contratar profissional habilitado para elaboração 

de planta baixa dos salões comunitários, com vistas a atender a legislação de segurança 

exigidas pelos órgãos fiscalizadores; nº 087 – Indicação para que o Executivo Municipal 

estude a possibilidade e viabilidade de criar fundação cultural para administração da Casas da 

Cultura Frei Rovílio Costa; Projetos de Lei do Executivo com Emenda Modificativa de 

Comissão e Subemenda de Vereadores: nº 068 – Revoga Lei Municipal nº 4.163/2002 e 

suas alterações e dá outras providências; Projeto de Lei Executivo apresentados no dia: nº 

087 – Altera Lei que estabelece o Plano de Carreira do Magistério Público do Município e dá 

outras providências; nº 088 – Autoriza o Poder Executivo a realizar despesas com o Projeto 

“Feirinha do Livro”; nº 089 – Autoriza o Poder Executivo a realizar despesas com o projeto 

“Conferência Nacional da Educação – CONAE 2013”; nº 090 – Autoriza o Município 

repassar recursos financeiros à Associação Veranense de Assistência em Saúde – AVAES e 

abrir Crédito Especial; nº 091 – Autoriza abrir Crédito Especial; nº 092 – Autoriza o Poder 

Executivo a realizar despesas com o Projeto “VII Seminário Nacional de Educação – 

Professor, uma marca chamada Você”; nº 093 – Denomina via pública de nosso Município;.--

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

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

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

 

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: Requerimento: Requerimento de Vereadores aprovado por 

unanimidade. Proposições: nº 079, 080, 081, 082, 083, 084, 085, 086 e 087, foram aprovadas 
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por unanimidade.  Projetos de Lei do Executivo, com Emenda Modificativa da Comissão 

de Constituição: Projeto nº 068 e Emenda Modificativa aprovados por Unanimidade. A 

Subemenda apresentada por Vereadores foi rejeitada com cinco votos contrários e dois 

favoráveis.  Projetos de Lei: nº 087, 088, 089, 090, 091, 092 e 093 foram aprovados por 

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

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

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

 

 

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

Vereadores Irineu Machado dos Santos e Celito César Bortoli. -------------------------------------

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

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

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

 

 

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 treze 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                                             LIRIO SOARES 

                          Presidente                                                       2º Secretário 

 

 

 

 

 


