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                                            ATA Nº 017/2013 

 

 

 
 

Aos treze 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 – 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 016, a mesma foi aprovada por 

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

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

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

 

3 - LEITURA DA CORRESPONDÊNCIA: Leitura do Ofício nº 03/2013 da Associação 

Atlética Veranópolis que encaminha cópia da prestação de contas dos recursos recebidos no 

mês de abril de 2013; Leitura do Ofício do Executivo Municipal nº 190/2013 encaminhando 

projetos de lei para trâmite na Casa. O Presidente recebeu os projetos com tramitação em 

regime normal; Leitura do Ofício nº 192/2013 do Executivo Municipal em resposta ao Pedido 

de Informação nº 072/2013 de autoria do Vereador Celito César Bortoli. --------------------------

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

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

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

 

 4 – PEQUENO EXPEDIENTE: Proposições: nº 088 – Indicação para que o Executivo, 

juntamente com o Conselho Municipal de Meio Ambiente, estude a possibilidade de 

instalação de redutor de velocidade na forma de elevada, nos moldes previstos na legislação 

de trânsito, bem como sinalização vertical de trânsito indicando limite de velocidade e grande 

movimentação de pedestres na Rua Júlio de Oliveira, no trecho entre as Ruas Tiradentes e 

Deputado Astério de Melo, proximidades da Funerária Tedesco e acesso principal da 

Necrópole Municipal; nº 089 – Indicação para que o Executivo Municipal estude a 

possibilidade de tomada de providências necessárias para a aquisição ou desapropriação dos 
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seguintes lotes de terra com vistas a ampliação do espaço da Necrópole Municipal: a) Lote 

urbano nº 171, com área de 295,75m², localizado nos fundos da Necrópole Municipal, 

fazendo divisa com o mesmo, sem benfeitorias, conforme Matrícula nº 2611; b) Lotes urbanos 

nº 175 e 176, com área de 116,75m², localizado também nos fundos do Cemitério Municipal, 

fazendo divisa com o mesmo, sem benfeitorias, conforme Matrícula 3,132; nº090 – Indicação 

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

escadaria paralelamente à Rua Alfredo Chaves, com início a partir da residência nº 37 até a 

Igreja Evangélica Assembleia de Deus; nº 091 – Indicação para que o Executivo Municipal 

estude a possibilidade de refazer a rede pública de esgoto na Rua Getúlio Vargas, em frente as 

residências nº 181, 193 e 205; nº 092 – Indicação para que o Executivo Municipal estude a 

possibilidade de implantação de faixa de segurança elevada, conforme disposto na legislação 

de trânsito, na Rua São Francisco de Assis, nas proximidades do Pórtico de acesso à Praça da 

Gruta de Lourdes; nº 093 – Indicação para que o Executivo estude a possibilidade de proceder 

a construção de muro de arrimo e alargamento da Rua campos Sales, esquina com a Rua 

Marechal Floriano Peixoto no Bairro Santa Lúcia. Projeto de Lei Legislativo: nº 007 – 

Denomina via pública de nossa cidade de “Rua Juraci Alves da Silva”. Projetos de Lei 

Executivo: nº 094 – Autoriza o Poder Executivo a realizar despesas com o Projeto “Taça 

Prefeito Municipal de Bochas”; nº 095 – Cria o Conselho Municipal de Turismo e dá outras 

providências; nº 096 – Autoriza abrir Crédito Especial; nº 097 – Altera Lei que estabelece o 

Plano de Carreira do Magistério Público do Município e dá outras providências; ----------------

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

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

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

 

5 – COMUNICAÇÃO DE LÍDER: Fez uso da Tribuna a Vereadora Alice Hoffmann 

Peruffo, Líder de Governo e da Bancada do PMDB. --------------------------------------------------

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

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

 

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: Proposições: nº 088, 090, 091 e 093 foram aprovadas por 

unanimidade. As Proposições nº 089 e 092 foram aprovadas com sete votos favoráveis e hum 

contrário. Projetos de Lei Legislativo: nº 007 foi aprovado por unanimidade.  Projetos de 

Lei Executivo: nº 094, 096 e 097 foram aprovados por unanimidade. O Projeto de Lei 

Executivo nº 095 obteve pedido de Vistas pelo Vereador Vladis José Scorsatto. -----------------

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

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

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

 

 

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

Vereadores Irineu Machado dos Santos, Luis Carlos Comiotto, Celito César Bortoli e Vladis 
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José Scorsatto. ----------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

 

 

Os pronunciamentos proferidos durante as Explicações pessoais, bem como a Comunicação 

de Líderes, 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 vinte 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 

 

 

 

 

 

 


