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                                            ATA Nº 023/2013 

 

 

 
 

Aos quinze 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 022, a mesma foi aprovada por 

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

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

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

 

3 - LEITURA DA CORRESPONDÊNCIA: Leitura do Ofício nº 05/2013 da Associação 

Atlética Veranópolis encaminhando cópia da prestação de contas dos recursos recebidos pela 

entidade no mês de junho de dois mil e treze; Ofício nº 01/2013 da Secretaria Municipal da 

Assistência Social complementando informações acerca do Pedido de Informações nº 

077/2013 do Vereador Vladis José Scorsatto; Leitura do Ofício do Executivo Municipal nº 

273/2013 encaminhando projetos de lei para trâmite na Casa. O Presidente recebeu os 

projetos com tramitação em regime normal. ------------------------------------------------------------

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

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

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

 

 4 – PEQUENO EXPEDIENTE: Proposições: nº 149 – Moção de apoio a manutenção da 

filantropia a EMATER/ASCAR; nº 150 – Indicação para que o Executivo Municipal, através 

das Secretarias Municipais de Esporte, Turismo e Infraestrutura, Urbanismo e Trânsito, estude 

a possibilidade de, conforme foi anunciado que será realizado um trabalho de melhorias na 

estrutura do Pavilhão da Femaçã, visando a realização de férias e outros eventos, se faça uma 

análise da sugestão anexa, na qual propõe a instalação de quadras esportivas com o piso 

sintético no pavilhão da Femaçã, para a prática de esportes, como futsal, Basquete, Vôlei e 
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outras; nº 151 – Indicação para que o Executivo Municipal realize uma vistoria na cancha de 

areia da Pracinha do Bairro São Pelegrino, pois conforme  foto anexa, foi feito um buraco no 

muro para a drenagem da água que fica acumulada quando chove, o que está acontecendo é 

que juntamente com a água está saindo a areia também; nº 152 – Indicação para que o 

Executivo Municipal realize a instalação de iluminação pública em toda a extensão da Rua 

Octaviano Dalla Coletta, Loteamento Dalla Coletta; nº 153 – Indicação para que o Executivo 

Municipal estude a possibilidade de realizar a instalação de boca de lobo na Rua Marechal 

Deodoro da Fonseca, do lado inverso da residência nº 706; nº 154 – Indicação para que o 

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

estude a possibilidade de estabelecer local para estacionamento exclusivo para motos, em dois 

trechos: um no canteiro central da Rua Marechal Deodoro da Fonseca, no trecho entre as Ruas 

Dr. José Montauryu e Av. Osvaldo Aranha; e outro no canteiro central da Rua Benjamin 

Constant, no trecho entre a Rua Dr. José Montaury e Av. Osvaldo Aranha; nº 155 – Indicação 

para que o Executivo Municipal estude a possibilidade de realizar instalação de sinalização 

indicando o final de rua na extremidade da Rua Fioravante Boff. Solicita-se ainda a 

construção de muro de proteção no final da mesma rua; nº 156 – Indicação para que o 

Executivo Municipal providencie a implantação de sinalização com “tachões” entre as ruas 

Capitão Pelegrino Guzzo e Vereador Ademir Simonetto e implantação de sinalização nos 

mesmos moldes na Rua Papa João Paulo II, no entroncamento com a Rua Capitão Pelegrino 

Guzzo, nas proximidades da Escola Municipal Adriano Farina; nº 157 – Indicação para que o 

Executivo Municipal estude a possibilidade de realizar a distribuição de medicamentos, que 

são fornecidos de forma periódica à população com mais de 60 anos de idade, em quantidade 

suficiente para três meses; nº 158 – Indicação para que o Executivo Municipal, através da 

Secretaria Municipal da Saúde, estude a possibilidade de desenvolver campanha de prevenção 

do câncer de mama e de colo de útero, com realização de palestras educativas tendo como 

pauta o vírus HPV; nº 159 - Indicação para que o Executivo Municipal, através da Secretaria 

Municipal da Saúde, em parceria com a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio 

Ambiente, estude a possibilidade de desenvolver campanha de combate e prevenção ao 

mosquito “borrachudo”. Projeto de Lei Executivo com Parecer: nº 100 – Altera Lei que 

dispõe sobre a contratação de pessoal para a Secretaria Municipal de Educação e Cultura; nº 

110 – Autoriza o Município a aquisição do acervo fotográfico de Elígio Parise; nº 114 – 

Autoriza o Poder Executivo a realizar despesas com o Projeto “Semana do Estudante 2013”; 

nº 117 – Autoriza o Poder Executivo a realizar despesas com o Projeto “Aniversário de 05 

anos do CAPS”; nº 128 – Autoriza a concessão de subsídio financeiro à Sociedade de Ônibus 

Veranópolis Ltda. – Sovel e abertura de Crédito Especial; Projetos de Lei do Executivo 

apresentados na Sessão: nº 127 – Autoriza o Poder Executivo a realizar despesas com o 

Projeto “Doação de sangue/hemocentro regional de Caxias do Sul”; nº 129 – Autoriza ao 

Poder Executivo ceder a instituições financeiras públicas créditos decorrentes de 

compensações financeiras pela utilização de recursos hídricos para a geração de energia 

elétrica e dá outras providências; nº 130 – Altera lei que autoriza o Poder Executivo a realizar 

despesas com o Projeto “De volta ao Planeta Azul”.---------------------------------------------------

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

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

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

  

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: Proposições: nº 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 

158 e 159 foram aprovadas por unanimidade. Projetos de Lei Executivo com Parecer: nº 

100, 110 e 114 foram aprovados por unanimidade. O projeto de Lei Executivo nº 117 foi 

aprovado com sete votos favoráveis e um voto contrário. O Projeto de Lei Executivo nº 128 

foi encaminhado para as Comissões de Constituição e Justiça e de Finanças, Orçamento e 

Contas. Projetos de Lei do Executivo apresentados na Sessão: nº 127 e 130 foram 

aprovados por unanimidade. O Projeto de Lei Executivo nº 129 foi encaminhado para a 

Comissão de Constituição e Justiça. ---------------------------------------------------------------------

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

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

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

 

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

Vereadora Alice Hoffmann Peruffo; Vereadores Vladis José Scorsatto, Thomas Schiemann, 

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 vinte e dois 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 

 


