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                                            ATA Nº 019/2013 

 

 

 
 

Aos três dias do mês de junho 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 018, a mesma foi aprovada por 

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

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

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

 

3 - LEITURA DA CORRESPONDÊNCIA: Leitura dos Ofícios do Executivo Municipal nº 

212/2013 e nº 215/2013 dando conta dos encaminhamentos de Proposições encaminhadas 

pela Câmara de Vereadores; Ofício do Executivo Municipal nº 218/2013 encaminhando 

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

regime normal; Leitura do Ofício Gab. DG nº 3354/2013 do Tribunal de Contas do Processo 

de Contas do Executivo referente ao exercício de 2010, o mesmo foi encaminhado para 

Comissão de Finanças, Orçamento e Contas; Leitura do Ofício nº 009/2013 do Executivo 

Municipal referente a Conferência Nacional da Educação (CONAE) 2014; Alteração dos 

membros das Comissões de Constituição e Justiça (relator) e Finanças, Orçamento e Contas 

(vice) em substituição a vereadora Alice Hoffmann Peruffo que pediu afastamento das 

referidas Comissões, ficou definido que o Vereador  Luis Carlos Comiotto assume como 

relator da Comissão de Constituição e Justiça e o Vereador Thomas Schiemann assume como 

vice a Comissão de Orçamento, Finanças e Contas. ---------------------------------------------------

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

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

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 4 – PEQUENO EXPEDIENTE: Proposições: nº 107 – Indicação para que o Executivo 

Municipal estude a possibilidade de tomada de providências para aquisição ou desapropriação 

de lote de terra com vistas a ampliação do espaço físico da Necrópole Municipal, lote nº 172, 

com área de 166,75 m², situado aos fundos do cemitério fazendo divisa com o mesmo, 

pertencentes a Danilo Cenci e Agelina Anceski Capelari, os quais residem em residência 

situada no referido lote, Rua Giuseppe Garibaldi, nº 257, conforme Matrícula nº 3.131; nº 108 

– Indicação ao Executivo Municipal para elaborar projeto técnico e posterior execução de 

pavimentação asfáltica na Estrada Municipal para Linha República – obra eleita prioritária no 

PLP/2009; nº 109 – Indicação ao Executivo Municipal para realizar melhorias nos canteiros 

de ajardinamento, no passeio público da Av. Júlio de Castilhos, enfrente à Agência dos 

Correios, sendo com a redução de tamanho ou retirada dos mesmos; nº 110 – Indicação para o 

Executivo Municipal realizar conserto da rede pública de esgoto na Rua Raymundo Iduíno 

Zanettini, entre as residências números 354 e 390; nº 111 – Indicação ao Executivo Municipal 

para realização de pintura da sinalização horizontal e instalação de sinalização vertical na 

Estrada Municipal Guerino Cosmo Rigon, entre as Comunidades de Lajeadinho e Monte 

Bérico, incluindo serviços de limpeza das valetas da referida estrada; nº 112 – Indicação ao 

Executivo Municipal para implantação de redutores de velocidade na Estrada Municipal que 

dá acesso à Linha República (acesso dos “Benatto”), no trecho pavimentado, sendo um 

redutor próxima a residência de Ivo Demarchi e outro próximo a família Tonatto; nº 113 – 

Indicação ao Executivo Municipal para implantação de redutor de velocidade na rua Barão do 

Rio Branco, entre a vinícola Noé e o antigo Moinho da Cooperativa Santa Clara; nº 114 – 

Indicação ao Executivo Municipal para realizar serviços nas Ruas Dorival Borba de Freitas e 

Isidoro Guilherme Dall’Agnol, (Praça na área verde, localizada entre a Fruteira Lima e 

Mercado Mazetto; Conclusão de rede de esgoto, entre as Ruas Buarque de Macedo, que dá 

acesso à Rua Dorival Borba de Freitas até a propriedade da famílias Bizon; Implantação de 

lixeira coletiva em frente ao Mercado Mazetto; Construção de bocas de lobo na Rua Dorival 

Borba de Freitas, no trecho em declive da mesma; Alargamento da esquina das ruas Dorival 

Borba de Freitas com Guilherme Dall’Agnol; Limpeza do passeio público com colocação de 

pó de brita no início da Rua Dorival Borba de Freitas, a partir da Rua São Paulo; 

Regularização (alargamento) na esquina das ruas Dorival Borba de Freitas com Buarque de 

Macedo, entre as famílias Borba e Pessin); nº 115 – Indicação ao Executivo Municipal para 

instalação de redutor de velocidade, em forma de elevada, nas dimensões legais previstas na 

Legislação de Trânsito, entre a empresa MGA, Supermercado Zechin e a família Cremonini; 

nº116 – Indicação ao Executivo Municipal para proceder o tombamento histórico/cultural do 

Capitel de Santo Antônio, localizado na esquina das ruas José do Patrocínio e Estrada Velha 

da Vacaria, no bairro São Francisco; nº 117 – Indicação ao Executivo Municipal para instituir 

vaga para deficientes físicos, defronte o Banco Banrisul, na Av. Júlio de Castilhos. Projetos 

de Lei Executivo: nº 100 – Altera Lei que dispõe sobre a contratação temporária de pessoal 

para a Secretaria Municipal da Educação e Cultura; nº 101 – Autoriza abrir crédito especial; 

nº 102 – Autoriza a contratação temporária de pedagogo para a Secretaria Municipal da 

Educação e Cultura; nº 103 – Autoriza Poder Executivo a realizar despesas com o evento 

“Festa e Homenagem ao Dia do Colono - 2013”; nº 104 – Autoriza o Poder Executivo a 

realizar despesas com o projeto “Copa Carlos Felipe Saretta de Futsal Master”; nº 105 – 

Autoriza o município repassar recursos financeiros à Associação Veranense de Assistência em 

Saúde (AVAES). -------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

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

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

 

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 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116 e 117 foram aprovadas por 

unanimidade. Projetos de Lei Executivo: nº 101, 103, 104 e 105 foram aprovados por 

unanimidade. O Projeto de Lei nº 100 recebeu pedido de vistas do vereador Vladis José 

Scorsatto. O Projeto de Lei nº 102 recebeu pedido de vistas do vereador Celito César Bortoli  

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

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

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

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

 

 

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

Vereadores Alice Hoffmann Peruffo e Irineu Machado dos Santos. --------------------------------

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

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

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

 

 

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 dezessete 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 

 


