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                                            ATA Nº 29/2013 

 

 

 
 

Aos nove dias do mês de setembro 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 28, a mesma foi aprovada por 

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

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

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

 

3 - LEITURA DA CORRESPONDÊNCIA: Leitura do Ofício nº 07/2013 da Associação 

Atlética Veranópolis encaminhando prestação de contas dos recursos públicos recebidos no 

mês de agosto de 2013; Leitura do Ofício nº 335/2013 do Executivo Municipal em reposta ao 

Pedido de Informações contido na Proposição nº 146, de 08/07/2013, de autoria do Vereador 

Lirio Soares; Leitura do Ofício nº 336/2013 do Executivo Municipal informando os 

encaminhamentos referente à auditoria do transporte coletivo de Veranópolis; Leitura do 

Ofício nº 337/2013 do Executivo Municipal encaminhando projetos de lei para trâmite na 

Casa. Os referidos projetos de Lei foram recebidos em tramitação normal. -----------------------

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

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

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

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

 

 4 – PEQUENO EXPEDIENTE: Proposição com Parecer: nº 170 – Indicação para que o 

Executivo Municipal estude a possibilidade de alterar a Lei Municipal que dispõe sobre os 

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

concedendo-lhes prazo para adequação; Proposições apresentadas na Sessão: nº 194 – 

Indicação para que o Executivo Municipal estude a possibilidade de realizar 
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limpeza/manutenção do Pórtico de acesso à cidade que representa a Colonização Italiana em 

nosso município; nº 195 – Indicação para que o Executivo Municipal estude a possibilidade 

de adquirir caminhão tanque com sistemas de aquecimento, nos moldes do utilizado pelas 

empresas de pavimentação asfáltica usado para manter a matéria prima do asfalto em forma 

líquida, para servir de aquecimento de água para aplicação da mesma na eliminação de inços 

nas vias urbanas do município; nº 196 – Indicação para que o Executivo Municipal estude a 

possibilidade de captação de recursos para restauração do Campanário centenário localizado 

na Comunidade de São Roque, Veranópolis; nº 197 – Indicação para que o Executivo 

Municipal articule junto ao Governo Estadual a pavimentação asfáltica da Estrada Geral Santa 

Bárbara, no trecho entre a Vinícola Noé e a Ponte sobre o Arroio Retiro; nº 198 – Indicação 

para que o Executivo Municipal oriente a empresa RN Freitas, responsável pela coleta de lixo 

do município, para que os funcionários da mesma, que realizam o recolhimento do lixo ao 

caminhão, utilizem colete refletivo durante a execução do trabalho; nº 199 – Indicação para 

que o Executivo Municipal, em parceria com a CORSAN, estude a possibilidade de troca de 

canos de rede de água na Rua Capitão Pelegrino Guzzo, no trecho entre as residências de nº 

130 a 303, conforme abaixo assinado dos moradores; nº 200 – Indicação para que o Executivo 

Municipal estude a possibilidade de instalar canteiro e rótula na entrada do Bairro Medianeira, 

na Rua Buarque de Macedo, nas proximidades da Farmácia Medianeira, substituindo os 

tachões já instalados. Projeto de Lei Legislativo – nº 011 – Dispõe sobre o descarte de 

medicamentos vencidos, inutilizados ou em desuso e dá outras providências. Projetos de Lei 

do Executivo com Parecer: nº 149 – Autoriza o Poder Executivo a realizar despesas com o 

Projeto “21ª Feira do Livro de Veranópolis”. Projetos de Lei do Executivo apresentados na 

reunião: nº 155 – Autoriza o Poder Executivo a firmar termo de cessão de uso; nº 148 – 

Dispõe sobre a contratação temporária de pessoal para a Secretaria Municipal da Saúde; nº 

157 – Autoriza abrir Crédito Especial. Emenda à Lei Orgânica: Proposta pelo Executivo 

através do Ofício nº 291/2013 – Altera a redação do Art. 8º da Lei Orgânica, com parecer da 

Comissão de Constituição e Justiça; Emenda a Lei Orgânica: nº 01 – Proposta pela 

Comissão de Constituição e Justiça, incluindo o Parágrafo 4º ao Art. 8º da Lei Orgânica. ------

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

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

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

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

  

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: Proposição com parecer: nº 170 – Rejeitada com seis votos 

contrários e dois favoráveis; Proposições apresentadas na Sessão: nº194, 195, 196, 197, 198 

e 199 foram aprovadas por unanimidade. A Proposição nº 200 foi rejeitada com cinco votos 
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contrários e quatro favoráveis. Projeto de Lei Legislativo: nº 011 – Encaminhado para a 

Comissão de Constituição e Justiça. Projetos de Lei do Executivo com parecer: nº 149 foi 

aprovado por unanimidade. Projetos de Lei do Executivo apresentados na reunião: nº 155, 

156 e 157 foram aprovados por unanimidade. Emendas à Lei Orgânica: as propostas de 

Emenda a Lei Orgânica foram aprovadas por unanimidade em primeira votação. ----------------

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

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

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

 

8 – EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Fez uso da Tribuna para explicações pessoais o Vereador 

Vladis José Scorsatto. --------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

 

 

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 três de setembro, 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 

 

 

 

 

 

 

 


