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                                            ATA Nº 025/2013 

 

 

 
 

Aos cinco dias do mês de agosto 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 024, a mesma foi aprovada por 

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

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

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

 

3 - LEITURA DA CORRESPONDÊNCIA: Leitura do Ofício nº 281/2013 do Executivo 

Municipal encaminhando proposta de alteração da Lei Orgânica Municipal. Leitura do Ofício 

nº 293/2013 do Executivo Municipal encaminhando projeto de lei para tramitação na Casa. O 

Presidente recebeu o projeto com tramitação em regime normal. Leitura do Ofício nº 55/2013 

da Secretaria Municipal de Educação. Leitura de correspondência enviada pelo Laboratório 

Alfa Ltda. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

 

 4 – PEQUENO EXPEDIENTE: Proposições: nº 167 – Indicação para que o Executivo 

Municipal estude a possibilidade de alterar o horário das 6 horas às 10 horas, definido para 

vaga de carga e descarga localizada na Rua Dr. José Montaury, próximo aos Correios, 

passando a ser de horário integral; nº 168 – Indicação para que o Executivo Municipal estude 

a possibilidade de realizar serviços de reforma e/ou revitalização dos bancos localizados na 

Praça XV de Novembro; nº 169 – Indicação para que o Executivo Municipal elabore projeto 

técnico e posterior execução de continuação da pavimentação em paralelepípedos na Estrada 

Municipal para a Usina Velha, até o Parque Municipal da Usina Velha; nº 170 – Indicação 
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para que o Executivo Municipal estude a possibilidade de alterar a lei municipal que dispõe 

sobre serviços de taxi, tornando obrigatória a implantação de taxímetro em todos os veículos, 

concedendo-lhes prazo para adequação; nº 171 – Indicação para que o Executivo Municipal, 

através das Secretarias Municipais de Saúde e de Agricultura e Meio Ambiente, estude a 

possibilidade de desenvolver programa de distribuição de protetor solar para os agricultores 

do nosso município, com critérios a serem definidos, bem como orientação da importância do 

uso do produto; nº 172 – Pedido de Informação para que o Executivo Municipal informe o 

que segue: a) Número de profissionais atendentes de creches, com a respectiva carga horária 

(horário de início e fim do turno de trabalho); b) Número de profissionais auxiliares de 

Educação Infantil com a respectiva carga horária (horário de início e fim do turno de 

trabalho); c) Número de professores de Educação Infantil com a respectiva carga horária 

(horário de início e fim do turno de trabalho); d) Número de contratos  de CIEE e temporários 

(horário de início e fim do turno de trabalho); e) Número de alunos em lista de espera; f) 

Número de alunos por sala de aula e por idade atuais; nº 173 – Pedido de Informação para que 

o Executivo Municipal fornaça cópias dos seguintes documentos, referentes à construção da 

pista de skate, localizada no Loteamento Morada da Colina: a) Cópia do processo licitatório; 

b) Cópia do Convênio assinado com o Governo Federal; nº 174 – Indicação para que o 

Executivo Municipal para que estude a possibilidade de realizar alterações na legislação que 

dispõe sobre loteamentos, no sentido de tornar obrigatória, por parte do loteador, a instalação 

de toda iluminação pública antes da entrega do empreendimento ao Município; nº 175 – 

Indicação para que o Executivo Municipal estude a possibilidade de realizar revitalização com 

implantação de sistema de iluminação no campo de futebol localizado no loteamento Morada 

da Colina, conhecido como “Campo dos Padres”, bem como a construção do passeio público 

das ruas Benjamin Constant e João Missaglia, no trecho que contorna o referido campo; nº 

176 – Indicação para que o Executivo Municipal estude a possibilidade de construir faixa de 

segurança com elevada, nos moldes das já existentes na área central da cidade, nas Ruas 

Marcelino Champagnat e Buarque de Macedo, esquina com a Rua Alagoas; nº 177 – 

Indicação para que o Executivo Municipal estude a possibilidade de construir rotatória em 

concreto armado, no entroncamento das Ruas Buarque de Macedo, Ceará e Goiás, 

proximidades da Lancheria do Bode, no Bairro Medianeira; nº 178 – Indicação para que o 

Executivo Municipal estude a possibilidade de realizar abertura de rua interligando as Ruas 

Clara Schmitz e Moacir Durli, através de permuta com terreno da municipalidade, este 

localizado entre as residências nº 133 e 159 da Rua Clara Scmitz, para a referida ação, 

conforme abaixo assinado de moradores; nº 179 – Indicação para que o Executivo Municipal 

promova, aos servidores públicos que atendem os munícipes nos setores do Executivo 

Municipal, espaços de capacitação com vistas a obter conhecimento das ações que o Poder 

Público desenvolve e assim facilitar a orientação aos solicitantes; nº 180 – Indicação para que 

o Executivo Municipal estude a possibilidade de realizar melhorias na rampa de acesso 

principal do Estádio Leonir Antonio Farina, com largura exigida para atendimento às pessoas 

com deficiência, desde o portão até o final da referida rampa, bem como instalação de 

corrimão em toda a sua extensão; nº 181 – Indicação para que o Executivo Municipal estude a 

possibilidade de realizar serviços de abertura de valeta no acostamento do lado esquerdo da 

Estrada Geral Santa Bárbara no sentido Veranópolis/Cotiporã, partindo das proximidades da 

Cooperativa Alfredochavense até a Ponte sobre o Rio Retiro Projeto de Lei Executivo com 

Parecer: nº 116 – Autoriza a concessão de incentivo financeiro e altera Lei nº 5.866/2011, 

que institui o Programa Habitacional “Veranópolis Nosso Lar”; Emenda 

Supressiva/Modificativa: Emenda ao projeto de Lei Executivo nº 126 da Comissão de 

Constituição e Justiça; Projetos de Lei do Executivo apresentados na Sessão: nº 133 – 
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Autoriza o Poder Executivo a realizar despesas com o projeto “Semana da Pátria – 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. ---------------------------------------------------------------------------

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

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

 

7 – GRANDE EXPEDIENTE: Proposições: nº 167, 168, 169, 172, 173, 174, 175, 176, 178, 

179, 180 e 181 foram aprovadas por unanimidade. A Proposição nº 177 foi aprovada com sete 

votos favoráveis e hum voto contrário. A Proposição nº 170 foi encaminha para a Comissão 

de Constituição e Justiça; e a Proposição nº 171 foi retirada pelo autor, Vereador Celito César 

Bortoli. Projetos de Lei Executivo com Parecer: nº 126 foi aprovado por unanimidade. 

Emenda Supressiva/Modificativa: Emenda apresentada pela Comissão de Constituição e 

Justiça ao Projeto de Lei Executivo nº 126, foi aprovada por unanimidade. Projetos de Lei do 

Executivo apresentados na Sessão: nº 133 foi aprovados por unanimidade. ---------------------

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

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

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

 

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

Vereadores Irineu Machado dos Santos, Thomas Schiemann, Lirio Soares, Vladis José  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. ---------------------------------------------------------

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

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

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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9 – ENCERRAMENTO: O Presidente marcou para o dia doze 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 

 

 

 


