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                                            ATA Nº 020/2013 

 

 

 
 

Aos dezessete 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 019, a mesma foi aprovada por 

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

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

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

 

3 - LEITURA DA CORRESPONDÊNCIA: Leitura do Ofício nº 082/2013 da Secretaria 

Municipal de Saúde encaminhando relatório de Gestão. Leitura do Ofício nº 04/2013 da 

Associação Atlética Veranópolis encaminhando cópia da Prestação de Contas dos recursos 

recebidos pela entidade no mês de maio do corrente ano. Leitura do Ofício do Executivo 

Municipal nº 236/2013 encaminhando projetos de lei para trâmite na Casa. O Presidente 

recebeu os projetos com tramitação em regime normal. O mesmo Ofício também encaminha 

resposta referente a solicitação de informações com relação ao Projeto de Lei Executivo nº 

100 solicitadas pelo Vereador Vladis José Scorssato. -------------------------------------------------

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

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

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

 

 4 – PEQUENO EXPEDIENTE: Proposições: nº 118 – Indicação para que o Executivo 

Municipal realize periodicamente a limpeza dos contêineres de lixo, os de responsabilidade do 

Poder Público. Com relação aos contêineres de lixo particulares ou dos condomínios dos 

edifícios, sugiro que seja feita campanha através das rádios e jornais ou outra forma, 

solicitando a colaboração dos mesmos ; nº 119 – Indicação para que o Executivo Municipal, 

juntamente com o Conselho Municipal de Trânsito e Brigada Militar, estudem a possibilidade 
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de estabelecer locais de estacionamento exclusivo para a viatura da Brigada Militar em locais 

próximo as Agências Bancárias; nº 120 – Indicação para que o Executivo Municipal estude a 

possibilidade de realizar a abertura da rua Gomercindo Carlos Röhe, interligando as ruas 

Eduardo Reginato e Antônio Tedesco Filho, no bairro Valverde e que seja efetuada a 

pavimentação da mesma, conforme abaixo assinado dos moradores; nº 121 – Indicação para 

que o Executivo Municipal elabore projeto técnico e posterior pavimentação da Rua Luís 

Siviero, a partir do término da atual pavimentação, conforme abaixo assinado dos moradores; 

nº 122 – Indicação para que o Executivo Municipal estude a possibilidade de substituição das 

lixeiras antigas pelos atuais contêineres, na Rua Giusepe Garibaldi, entre a Rua Júlio de 

Oliveira e José do Patrocínio. Projeto de Lei Legislativo: nº 008 – Denomina área verde do 

Distrito Industrial Ildo Parise de “Praça Marcelino Bressiani”. Projetos de Lei Executivo 

com Parecer: nº 100 – Altera Lei que dispõe sobre a contratação temporária de pessoal para 

a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, com parecer de Pedido de Vistas; nº 102 – 

Autoriza a contratação temporária de Pedagogo para a Secretaria Municipal de Educação e 

Cultura sem Parecer de Pedido de Vistas; Projeto de Lei Executivo: nº 106 – Dispõe sobre a 

Contratação Temporária de Eletricista; nº 107 – Institui o Plano Plurianual do Município de 

Veranópolis para o período 2014/2017; nº 108 – Autoriza o Poder Executivo a realizar 

despesas com o Projeto “3ª Conferência Nacional de Cultura”; nº 109 – Autoriza o Poder 

Executivo a realizar despesas com o Projeto “Semana Farroupilha 2013”; nº 111 – Autoriza o 

Poder Executivo a firmar Termo de Cessão de Uso com a AVAES.--------------------------------

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

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

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

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

 

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: Proposições: nº 118, 119, 120, 121 e 122 foram aprovadas 

por unanimidade. Projeto de Lei Legislativo: nº 008 foi Retirado pelo Autor. Projetos de 

Lei Executivo com Parecer: nº 102 foi aprovado por unanimidade. O Projeto de Lei 

Executivo com Parecer nº 100 foi encaminhado para a Comissão de Constituição e Justiça. 

Projetos de Lei do Executivo: nº 106, 108 e 111 foram aprovados por unanimidade. O 

Projeto de Lei Executivo nº 109 foi aprovado com seis votos favoráveis e dois votos 

contrários. O Projeto de Lei Executivo nº 107 foi encaminhado para a Comissão de Finanças, 

Orçamento e Contas. ---------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

Vereador 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 vinte e quatro de junho, às dezoito 

horas e trinta minutos 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 

 

 


