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                                            ATA Nº 018/2013 

 

 

 
 

Aos vinte 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 017, a mesma foi aprovada por 

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

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

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

 

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

197/2013 dando conta dos encaminhamentos de Proposições encaminhadas pela Câmara de 

Vereadores; Ofício do Executivo Municipal nº 207/2013 encaminhando projetos de lei para 

trâmite na Casa. O Presidente recebeu os projetos com tramitação em regime normal; Leitura 

do Ofício nº 210/2013 do Executivo Municipal alterando o Líder de Governo, passando a ser 

o Vereador Luis Carlos Comiotto; Correspondência da Vereadora Alice Hoffmann Peruffo. --

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

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

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

 

 4 – PEQUENO EXPEDIENTE: Requerimento de Vereador – Requerimento solicitando 

autorização para realização de Sessão Solene para entrega de Moção de Reconhecimento à 

Senhora Simone Cristina Ferrazzo. Proposições: nº 095 – Indicação para que o Executivo 

estude a possibilidade de concluir o prolongamento da canalização da rede pública de esgoto 

localizado próximo ao Restaurante Dona Cândida; nº 096 – Indicação para que o Executivo 

Municipal estude a possibilidade de realizar a limpeza e manutenção das placas de trânsito e a 

substituição; nº 097 – Indicação para que o Executivo Municipal realize melhorias na 

iluminação pública na Rua Porto Viro, sendo a substituição de duas lâmpadas queimadas e 



                                                                                   
 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 

AV. Dr. José Montaury nº 334 

Veranópolis - RS  

instalação de mais três hastes com lâmpadas nas proximidades; nº 098 – Indicação para que o 

Executivo Municipal estude a possibilidade de criação do “Congresso Anual sobre 

Longevidade” com duração de dois a três dias, sendo que um dia para visitas às atrações 

turísticas como vinícolas, Casa da Cultura, Saretta, Torre, Gruta, Igreja, Arcos, sempre com o 

histórico de cada local e o(s) outro(s) de estudos sobre longevidade, suas causas e 

experiências; nº 099 – Indicação para que o Executivo estude a possibilidade de promover um 

coquetel com produtos de Veranópolis na Capital com as principais agências de viagens e 

turismo e imprensa da Grande Porto Alegre e através de vídeo e material impresso, mostrar as 

belezas naturais do município e as atrações turísticas, pontos turísticos, artesanato, vinícolas, 

hotéis, Casa da Cultura, casa de Mansueto Bernardi. Fazer uma pequena exposição dos nossos 

produtos turísticos como vinhos, culinária, artigos esportivos, artesanato, tendo como local o 

Cais do Porto, Usina do Gasômetro, Auditório da Assembleia Legislativa, entre outros; nº 100 

– Indicação para que o Executivo Municipal estude a possibilidade de instalar placas de 

identificação nas faixas de pedestres “azul” informando a preferência do pedestre; nº 101 – 

Indicação para que o Executivo Municipal providencie a construção do passeio público no 

terreno do Campo Municipal (antigo campo dos Padres); nº 102 – Indicação para que o 

Executivo Municipal estude a possibilidade de elaborar projeto técnico e posterior execução 

da continuidade da pavimentação da Rua Casemiro Ecco (antiga Linha Carlos Gomes) com 

início da residência de Setembrino Pagnoncelli até a residência da família de Antônio Pessin; 

nº 103 – Indicação para que o Executivo Municipal interceda junto ao DAER – Departamento 

Autônomo de Estradas de Rodagem, no sentido de alertar a Direção deste órgão da 

necessidade de instalar uma lombada eletrônica ou controlador de velocidade conhecido como 

“pardal” na rodovia RSC 470, nas proximidades do km 180, localidade de Vila Azul, na 

cidade de Veranópolis; nº104 – Indicação para que o Executivo Municipal estude a 

possibilidade de realização de pintura da sinalização horizontal e vertical da pavimentação 

asfáltica na Comunidade de São Valentim, bem como melhorias nos acessos às propriedades e 

na estrutura do pavimento para regularização das ondulações; nº 105 – Indicação para que o 

Executivo Municipal estude a possibilidade de realizar os seguintes serviços na estrada de 

acesso à Comunidade de Nossa Senhora das Dores: a) Colocação de bueiros na via principal e 

suas vicinais, nos locais onde foram feitas melhorias; b) Patrolagem e britagem na sua 

integralidade; nº 106 – Indicação para que o Executivo Municipal estude a possibilidade da 

criação de Programa de Implantação de Academia de Ginástica nas comunidades do interior, 

utilizando a Comunidade de São Valentim como o projeto piloto. Projetos de Lei Executivo: 

nº 078 – Institui no Município de Veranópolis, a contribuição para custeio da Iluminação 

Pública e dá outras providências; nº 095 (com Emenda Aditiva/Modificativa do Pedido de 

Vistas do Vereador Vladis José Scorsatto) – Cria o Conselho Municipal de Turismo e dá 

outras providências; nº 098 – Autoriza o Poder Executivo firmar Convênio com a Companhia 

Riograndense de Saneamento - CORSAN; nº 099 – Autoriza realizar despesas com o Projeto 

“Dia do Desafio”. -------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

 

5 – COMUNICAÇÃO DE LÍDER: Nenhum Vereador fez uso da Tribuna para comunicação 

de Líderes. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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 de Vereador: Aprovado por unanimidade. 

Proposições: nº 095, 096, 097, 098, 099, 100, 101, 102, 103, 104, 105 e 106 foram aprovadas 

por unanimidade. Projetos de Lei Executivo: nº 095, 098 e 099 foram aprovados por 

unanimidade. A Emenda Aditiva/Modificativa ao Projeto de Lei Executivo nº 095 foi 

aprovada por Unanimidade. O Projeto de Lei Executivo nº 078 foi rejeitado com cinco votos 

contrários e quatro votos favoráveis. --------------------------------------------------------------------

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

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

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

 

 

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

Vereadores Lirio Soares, Irineu Machado dos Santos e Moisés Pertile. ----------------------------

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

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

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

 

 

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 dia três de junho, 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 

 


