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                                            ATA Nº 26/2013 

 

 

 
 

Aos doze 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 025, a mesma foi aprovada por 

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

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

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

 

3 - LEITURA DA CORRESPONDÊNCIA: Leitura do Ofício nº 303/2013 do Executivo 

Municipal encaminhando projetos de lei para tramitação na Casa. O Presidente recebeu os 

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

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

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

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

 

 4 – PEQUENO EXPEDIENTE: Requerimento de Vereador: Requerimento de Vereador 

solicitando autorização plenária para realização de Audiência Pública com vistas a 

possibilidade de construção ou não de centro de reabilitação de dependentes químicos em 

nosso município. Proposições: nº 182 – Indicação para que o Executivo Municipal estude a 

possibilidade de realizar conserto de calçamento da Rua Luiz José Frizon, Bairro Sagrado 

Coração de Jesus, nas proximidades da residência nº 803; nº 183 – Pedido de Informação para 

que o Executivo Municipal forneça as seguintes informações referente aos itens repassados à 

empresa SOVEL Ltda., autorizados pela Lei Municipal nº 6.312, de 23/07/2013: a) Nome da 

empresa fornecedora dos pneus a serem instalados nos ônibus da empresa SOVEL Ltda.; b) 

Número de série e número de registro do pneu, bem como o número de identificação do 

respectivo veículo em que foi instalado cada pneu;  nº 184 – Pedido de Informação para que o 
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Executivo Municipal informe a quantidade, valor unitário e valor total referente a confecção 

de adesivos para fixação nos veículos da municipalidade, os quais contém o logo de governo 

da atual gestão; nº 1185 – Indicação para que o Executivo Municipal estude a possibilidade de 

realizar o trabalho de conserto das calçadas existentes no canteiro central das ruas usados para 

a travessia dos pedestres; nº 186 – Indicação para que o Executivo Municipal, através de seu 

órgão competente, estude a possibilidade de instalação de faixa de segurança com elevada, 

nos moldes das existentes na área central da cidade, na Avenida Osvaldo Aranha, esquina 

com a Rua Tiradentes. Projetos de Lei do Executivo: nº 134 – Autoriza o Poder Executivo a 

realizar despesas com o projeto “1ª Trilha da Independência”; nº 135 – Autoriza o Poder 

Executivo a realizar despesa com o “Encontro de Mulheres Rurais de Veranópolis”; nº 136 – 

Autoriza abrir Crédito Especial; nº 137 – Autoriza o Poder Executivo a realizar despesas com 

o Projeto “5º Campeonato Gaúcho de Bandas Marciais e Fanfarras”.-------------------------------

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

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

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

  

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: Requerimento de Vereador: Requerimento aprovado por 

unanimidade. Proposições: nº182, 183, 184, 185 e 186 foram aprovadas por unanimidade. 

Projetos de Lei do Executivo: nº 134, 135 e 136 foram aprovados por unanimidade. O 

Projeto de Lei Executivo nº 137 foi encaminhado para a Comissão de Finanças, Orçamentos e 

Contas. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

 

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

Vereadores Irineu Machado dos Santos, Vladis José Scorsatto, Alice Hoffmann Peruffo, 

Celito César Bortoli 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 
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toda a Sessão estar gravada em áudio e vídeo. ---------------------------------------------------------

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

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

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

 

 

 

9 – ENCERRAMENTO: O Presidente marcou para o dia dezenove de agosto, às dezenove 

horas e trinta minutos 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 

 

 

 

 


