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                                            ATA Nº 021/2013 

 

 

 
 

Aos vinte e quatro 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 dezoito horas e trinta 

minutos, 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 020, a mesma foi aprovada por 

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

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

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

 

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

242/2013 encaminhando projetos de lei para trâmite na Casa. O Presidente recebeu os 

projetos com tramitação em regime normal. Leitura do Ofício nº 247/2013 do Executivo 

Municipal solicitando a retirada do Projeto de Lei Executivo nº 107, de 21 de junho de 2013 

bem como solicitar prorrogação de prazo para entrega do Plano Plurianual até o dia 30 de 

julho de 2013. -----------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

 

 4 – PEQUENO EXPEDIENTE: Proposições: nº 123 – Indicação para que o Executivo 

Municipal estude a possibilidade de alterar a alíquota de 3% para o 5% deo ISSQN (Imposto 

sobre Serviços de Qualquer Natureza) para os serviços relacionados ao setor bancário ou 

financeiro; nº 124 – Indicação para que o Executivo Municipal estude a possibilidade de 

contemplar os diabéticos tipo “2” com as fitas utilizadas para medir a glicose periodicamente; 

nº 125 – Indicação para que o Executivo Municipal estude a possibilidade de incentivar os 

produtores rurais a: a) construírem abastecedouros de água para pulverizadores utilizados nas 
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atividades agropecuárias, especificamente com agrotóxicos contaminantes; e b) Aquisição de 

caixas d’água ou construção de cisternas para captação de água da chuva com vistas a 

utilização na criação de animais e no uso doméstico e para irrigação em épocas de estiagem. 

Tal incentivo pode ser através de palestras educacionais somados a recursos financeiros se o 

orçamento permitir. Sugere-se ainda que as ONG’s Ambientais, EMATER, FEPAGRO, 

Colégio Agrícola e Sindicato dos Trabalhadores Rurais participem na elaboração e execução 

do projeto; nº 126 – Indicação para que o Executivo Municipal estude a possibilidade de 

instalação de redutor de velocidade nos moldes da Legislação de Trânsito na Rua Vitório 

Dalpai, Bairro Renovação, próximo à residência nº 377; e de uma “boca de lobo” na mesma 

rua, proximidades da residência de Antônio Cerciná. Solicita-se ainda a instalação de “boca 

de lobo” na esquina entre as Ruas Vitório Dalpai e Aquiles de Resende, próximo a residência 

nº 377; nº 127 – Indicação para que o Executivo Municipal estude a possibilidade de 

instalação de lixeira pública coletiva no Bairro Santo Antônio, especificamente na Rua 

Capitão Pelegrino Guzzo, entre as ruas Benjamin Constante Rua São Francisco de Assis;  nº 

128 – Indicação para que o Executivo Municipal estude a possibilidade de instalação de 

abrigos de ônibus no ponto localizado na esquina entre a Rua Tiradentes e Rua Pinheiro 

Machado, defronte ao terreno baldio, do lado inverso à mecânica Bonfante (Mecânica do 

“Arigó”); nº 129 – Indicação para que o Executivo Municipal estude a possibilidade de 

transformar a área verde do Distrito Industrial Ildo Parise em área pública de lazer; nº 130 – 

Indicação para que o Executivo Municipal estude a possibilidade de instalação de abrigo de 

ônibus na esquina entre a Rua Pinheiro Machado e Rua Tiradentes e a instalação de rotatória 

no cruzamento entre as mesmas ruas; nº 131 – Indicação para que o Executivo Municipal 

estude a possibilidade de instalação, em local a ser definido pela municipalidade, de uma 

unidade de balanço para cadeirantes, destinada à crianças paraplégicas do município; nº 132 – 

Indicação para que o Executivo Municipal estude a possibilidade de desenvolver campanha 

municipal para prevenção do câncer de próstata. Projeto de Lei Legislativo: nº 009 – 

Denomina campo de futebol de nosso Município de “Estádio Municipal Valdir Alexandre 

Tedesco – Testão”; nº 010 – Institui o “Dia da Maçã” no Município de Veranópolis. Projeto 

de Lei Executivo: nº 112 – Convênio que entre si celebram o Município de Veranópolis e os 

Municípios de Cotiporã, Fagundes Varela e Vila Flores para repasse de incentivo à 

Qualificação do Sistema Único de Saúde (SUS); nº 113 – Autoriza abrir Crédito Especial; nº 

114 – Autoriza o Poder Executivo a realizar despesas com o Projeto “Semana do Estudante 

2013”.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

  

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. ---------------------------------------------------------------------------

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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7 – GRANDE EXPEDIENTE: Proposições: nº 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131 

e 132 foram aprovadas por unanimidade. Projeto de Lei Legislativo: nº 009 foi aprovado por 

unanimidade. O Projeto de Lei Legislativo nº 010 foi aprovado com sete votos favoráveis e 

hum voto contrário. Projetos de Lei do Executivo: nº 112 e 113 foram aprovados por 

unanimidade. O Projeto de Lei Executivo nº 114 foi encaminhado para a Comissão de 

Finanças, Orçamento e Contas. ---------------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

 

 

8 – EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Nenhum Vereador fez uso da Tribuna para explicações 

pessoais. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

 

 

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 oito de julho, 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 

 

 

 


