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                                            ATA Nº 024/2013 

 

 

 
 

Aos vinte e dois 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 023, a mesma foi aprovada por 

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

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

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

 

3 - LEITURA DA CORRESPONDÊNCIA: Leitura do Ofício nº 275/2013 do Executivo 

Municipal encaminhando informações referente ao Pedido de Informações do Vereador 

Vladis José Scorsatto, contido na Proposição nº 082/2013, referente as cooperativas 

habitacionais do município. Destaca-se que o Ofício do Executivo encaminha cópia de Ofício 

da Secretaria Municipal de Assistência Social já encaminhado e realizada a leitura na sessão 

nº 023. Leitura do Ofício nº 278/2013 do Executivo Municipal encaminhando projetos de lei 

para tramitação na Casa. O Presidente recebeu os projetos com tramitação em regime normal. 

Leitura do Ofício nº 279/2013 do Executivo Municipal solicitando a retirada do Projeto de Lei 

nº 118, de 1º de julho de 2013. Leitura do Ofício Circular nº 01/2013/CPI da Assembleia 

Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul referente a CPI da Telefônia. Leitura de 

correspondência da munícipe Leonilde Sanches solicitando providências quanto a 

obrigatoriedade de taxímetro nos serviços de taxi do Município.------------------------------------

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

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

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

 

 4 – PEQUENO EXPEDIENTE: Proposições: nº 160 – Indicação para que o Executivo 

Municipal estude a possibilidade de ampliação de rede elétrica trifásica, na Rua São Marcos, 
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Vila Azul, desde as margens da Rodovia RSC 470 até o Parque dos Três Monges, visando 

atender solicitação de moradores e produtores, conforme abaixo assinado; nº 161 – Indicação 

para que o Executivo Municipal estude a possibilidade de aumentar a área de atuação dos 

ESF’s com o objetivo de contemplar as comunidade do interior que não estão sendo atendidas 

como Sapopema, São Francisco do Retiro, São Valentim, São Roque, São José da Primeira, 

Nossa Senhora Auxiliadora, dentre outras, dando atendimento prioritário para acamados, com 

suporte técnico e emocional; nº 162 – Indicação para que o Executivo Municipal estude a 

possibilidade de elaborar Projeto de Lei para posterior envio à esta Casa, visando contemplar 

proprietários de terrenos, ocupados ou não, que possuírem passeio público e os mantém em 

perfeitas condições, com desconto no pagamento do IPTU, em percentual a ser discutido; nº 

163 – Indicação para que o Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de 

Infraestrutura, Urbanismo e  Trânsito, juntamente com o Conselho Municipal de Trânsito e 

Transportes, estude a possibilidade de estabelecer local de estacionamento exclusivo para 

motos no canteiro central da rua Saul Irineu Farina, em frente ao Hospital Comunitário São 

Pelegrino Lazziozi; nº 164 – Indicação para que o Executivo Municipal estude a possibilidade 

de realização de serviços de alargamento e melhorias (patrolagem, britagem e limpeza de 

valetas) na Estrada Municipal que dá acesso ao Parque Municipal da Usina Velha, partindo do 

final da pavimentação em paralelepípedos, conforme abaixo assinado; nº 165 – Indicação para 

que o Executivo Municipal estude a possibilidade de elaborar projeto técnico e posterior 

pavimentação do final da Rua Sigismundo Rescke, a partir da casa nº 298; nº 166 – Indicação 

para que o Executivo Municipal estude a possibilidade de realizar sinalização de tachões no 

entroncamento entre as Ruas Alameda Santos Dumont e Astério de Melo. Projeto de Lei 

Executivo com Parecer: nº 118 – Autoriza doação de imóvel e dá outras providências; nº 

128 – Autoriza a concessão de subsídio financeiro à Sociedade de Ônibus Veranópolis – 

SOVEL e abertura de Crédito Especial; Projetos de Lei do Executivo apresentados na 

Sessão: nº 131 – Autoriza abrir Crédito Especial; nº 132 – Dispõe sobre a contratação 

temporária de Agentes de Campo e dá outras providências.------------------------------------------

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

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

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

  

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 160, 161, 162, 163, 164, 165 e 166 foram 

aprovadas por unanimidade. Projetos de Lei Executivo com Parecer: nº 118 foi retirado de 

pauta por solicitação do Executivo Municipal; nº 128 foi aprovado com seis votos favoráveis 

e dois votos contrários. Projetos de Lei do Executivo apresentados na Sessão: nº 131 e 132 

foram aprovados por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------

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

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

Vereador Irineu Machado dos Santos, Thomas Schiemann, Lirio Soares 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 cinco de agosto, 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 

 

 


