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                                            ATA Nº 022/2013 

 

 

 
 

Aos oito dias do mês de julho 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 021, a mesma foi aprovada por 

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

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

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

 

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

261/2013 em referência ao encaminhamento do Plano Plurianual para análise na Câmara 

Municipal de Vereadores; Leitura do Ofício da Secretaria Municipal de Assistência Social em 

resposta ao pedido de Informações nº 077/2013 do Vereador Vladis José Scorsatto; Ofício nº 

262/2013 do Executivo Municipal encaminhando projetos de lei para trâmite na Casa. O 

Presidente recebeu os projetos com tramitação em regime normal; Correspondência de 

Vereador; Requerimento de Vereadores visando a criação de Comissão Parlamentar de 

Inquérito - CPI, o qual, segundo o disposto no Art. 70 do Regimento Interno, foi deferido de 

pleno pelo Presidente, ficando a referida Comissão assim composta: Presidente: Moisés 

Pertile; Vice-Presidente: Luis Carlos Comiotto; Relator: Lirio Soares. A Comissão terá 

duração de cento e noventa e cinco dias a contar de sua instalação. --------------------------------

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

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

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

 

 4 – PEQUENO EXPEDIENTE: Proposições: nº 133 – Indicação para que o Executivo 

Municipal estude a possibilidade de articular a implantação de ronda com seguranças nos 

bairros do Município, através de parceria com os moradores para custeio desta atividade; nº 
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134 – Indicação para que o Executivo Municipal estude a possibilidade de implantação de kit 

de monitoramento por câmeras nas ruas centrais do município, inicialmente no perímetro 

formado entre as ruas Pinheiro Machado, General Flores da Cunha, Avenida Ernesto Alves e 

24 de Maio, e, posteriormente, ampliação gradual para as demais regiões do município, além 

de regulamentar e implementar o disposto na Lei Municipal nº 6.133, de 06 de agosto de 

2012; nº 135 – Indicação para que o Executivo Municipal estude a possibilidade de interceder 

junto a empresa responsável pelo abastecimento de água do Município, CORSAN, para que 

esta solucione o problema de falta de água que ocorre com frequência na Rua Duque de 

Caxias e arredores no Bairro Valverde; nº 136 – Indicação para que o Executivo Municipal 

estude a possibilidade de elaboração e posterior execução de projeto de plantio de árvores da 

espécie macieira, se possível a cultiva José Bim, no entorno do pavilhão e ginásio Leonir 

Farina, bairro Femaçã. E ainda, a possibilidade de criar a rota das macieiras, iniciando no 

trevo de acesso ao Município até o pavilhão da Femaçã; nº 137 – Indicação para que o 

Executivo Municipal estude a possibilidade de instalar boca de lobo sifonada na Rua Clara 

Schimitz, esquina com a Rua José Cagliari, no Loteamento Chiaradia, conforme protocolo do 

Ofício datado de 27/02/2013; nº 138 – Indicação para que o Executivo Municipal forneça as 

cópias dos Termos de Doações e de Compromissos assinados com o Ministério do 

Desenvolvimento Agrário – MDA referente as doações já realizadas da motoniveladora e da 

retroescavadeira, bem como, quando ocorrer a doação do caminhão caçamba; nº 139 – 

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

coletiva próxima aos salões comunitários onde há coleta pública de lixo; nº 140 – Indicação 

para que o Executivo Municipal estude a possibilidade de construção de lixeira coletiva, em 

concreto armado, próximo ao Bar de Divo Colau, proximidades da Ponto do Rio das Antas; 

nº 141 – Indicação para que o Executivo Municipal estude a possibilidade de realização de 

limpeza e drenagem do passeio público da Rua General Flores da Cunha, entre as ruas 

Pinheiro Machado e a Rua Borges de Medeiros; nº 142 – Indicação para que o Executivo 

Municipal, juntamente com o Conselho Municipal de Trânsito, realize estudo com a 

finalidade de disciplinar o tráfego de veículos no entroncamento das ruas Urbano Alves de 

Moraes, Padre José e RSC 470, próximo a Casa Sareta; nº 143 - Indicação para que o 

Executivo Municipal, juntamente com o Conselho Municipal de Trânsito e Transportes, 

estudem a possibilidade de instalação de dois redutores de velocidade, nos moldes da 

legislação de trânsito vigente, na Av. Júlio de Castilhos, sendo, como sugestão, um nas 

proximidades do acesso principal ao Colégio Regina Coeli e outro nas proximidades da Loja 

Eletromegaluz; nº 144 – Pedido de Informações para que o Executivo Municipal forneça 

cópia do contrato assinado entre o Município de Veranópolis e a empresa CONCRESUL 

referente a realização das obras de pavimentação asfáltica da Avenida Júlio de Castilhos, bem 

como da cópia da proposta orçamentária da empresa vencedora e de outra empresas que 

tenham participado do certame; nº 145 – Pedido de Informações para que o Executivo 

Municipal, conforme o disposto no Parágrafo 2º do Art. 171 do Regimento Interno desta 

Casa, para que forneça, através de cópias de documentos, a forma de contratação e de 

pagamento dos profissionais que desenvolveram o curso de cabeleireiro “Beleza ao alcance 

da Comunidade”, visto estas informações não constarem não constarem na resposta enviada 

referente ao pedido de Informações nº 077, de 18/04/2013; nº 146 – Pedido de Informações 

para que o Executivo Municipal forneça cópia das prestações de contas apresentadas pelo 

CONSEPRO referente aos repasses do ano de 2012; nº 147 – Indicação para que o Executivo 

Municipal estude a possibilidade de doação de uma área de terra para a construção de 

moradias aos servidores que compõem os quadros dos órgãos de segurança do município que 

não possuam casa própria e que atuem no município de Veranópolis; nº 148 – Indicação para 
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que o Executivo Municipal estude a possibilidade de realização de pintura do meio fio em 

amarelo enfrente à empresa Lupatech em Vila Azul, a partir da entrada da empresa até a 

encruzilhada com a Estrada para a Usina Velha. Solicita-se, ainda, a instalação de placa 

indicativa para a Cascata da usina Velha na mesma encruzilhada. Projeto de Decreto 

Legislativo: nº 01 – Aprova as contas do Senhor Waldemar De Carli, Prefeito Municipal, 

referente ao Exercício 2010. Projeto de Lei Executivo: nº 110 – Autoriza o Município a 

aquisição do acervo fotográfico de Elígio Parise; nº 115 – Altera Lei que Dispõe sobre o 

parcelamento, a remissão, a dação em pagamento, a revisão, o cancelamento e o cadastro de 

créditos tributários e não-tributários, inscritos ou não em dívida ativa; nº 116 – Altera lei 

Municipal nº 5.998/2011 que estabelece o Plano de Carreira dos Servidores Municipais; nº 

117 – Autoriza o Poder Executivo a realizar despesas com o Projeto “Aniversário de 05 anos 

do CAPS”; nº 118 – Autoriza a doação de imóvel e outras providências; nº 119 – Autoriza o 

Poder Executivo a realizar despesas com o projeto “Campeonato Municipal de Bochas – 

2013”; nº 120 – Autoriza abrir Credito Especial; nº 121 – Autoriza o Poder Executivo a 

conceder auxílio financeiro à Academia Veranense de Assistência em Educação; nº 122 – 

Autoriza o Poder Executivo a realizar despesas com o Projeto “De volta ao planeta azul”; nº 

123 – Autoriza o Poder Executivo a realizar despesas com o projeto “IV Conferência 

Municipal de Assistência Social”; nº 124 – Autoriza o Poder Executivo a realizar despesas 

com o projeto “Levantamento do Patrimônio Cultural e Turístico de Veranópolis”; nº 125 – 

Altera Lei que dispõe sobre o estágio de estudantes em órgãos da Administração Municipal; 

nº 126 – Autoriza a concessão de incentivo financeiro e altera a Lei 5.866/2011, que institui o 

Programa Habitacional “Veranópolis Nosso Lar.-------------------------------------------------------

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

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

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

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

  

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 134, 135, 136, 137, 138, 141, 142, 143, 144, 

145, 146, 147 e 148 foram aprovadas por unanimidade. As Proposições nº 133, 139 e 141 

foram aprovadas com sete votos favoráveis e um voto contrário. Projeto de Decreto 

Legislativo: nº 01 foi aprovado por unanimidade. Projetos de Lei do Executivo: nº 115, 116, 

119, 120, 123, 124 e 125 foram aprovados por unanimidade. O Projeto de Lei Executivo nº 

122 foi aprovado com sete votos favoráveis e um voto contrário. Os Projetos de Lei Executivo 

nº 110, 117, 118 e 126 foram encaminhados para a Comissão de Constituição e Justiça. -------

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

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

Vereadores Lirio Soares, Irineu Machado dos Santos, Vladis José Scosatto, Thomas 

Schiemann 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 quinze 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 

 

 

 

 


