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                                            ATA Nº 30/2013 

 

 

 
 

Aos vinte e três 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 dezoito 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 29, a mesma foi aprovada por 

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

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

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

 

3 - LEITURA DA CORRESPONDÊNCIA: Leitura do Ofício nº 610/2013 da Promotoria 

de Justiça de Veranópolis referente a solicitação feita por esta Casa através do Ofício nº 

074/2013; Leitura do Ofício nº 0178/2013 da RGE em resposta a solicitação feita por esta 

Casa através do Ofício nº 073/2013; Leitura do Ofício nº 626/2013 da Promotoria de Justiça 

de Veranópolis solicitando cópia da Ata de aprovação da Lei Municipal nº 6.312/2013 bem 

como a identificação dos Vereadores que votaram a favor do projeto de lei. O Presidente 

destacou que foram encaminhadas tais solicitações através do Ofício nº 090/2013. Leitura do 

Ofício nº 350/2013 do Executivo Municipal solicitando a retirada do Projeto de Lei nº 

129/2013; Leitura do Ofício nº 357/2013 do Executivo Municipal encaminhando projetos de 

lei para trâmite na Casa. Os referidos projetos de Lei foram recebidos em tramitação normal. 

Leitura do Ofício nº 358/2013 do Executivo Municipal encaminhando Projeto de Lei para 

trâmite na Casa. O referido Projeto de Lei foi recebido em regime normal; Leitura do 

Requerimento de Vereadores apresentando Voto de Pesar pelo passamento do Senhor Elígio 

Parise. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 4 – PEQUENO EXPEDIENTE: Requerimento de Vereador: Requerimento solicitando a 

instalação de Comissão Especial para revisão e análise do Regimento Interno da Casa. 

Proposições apresentadas na Sessão: nº 201 – Indicação para que o Executivo Municipal 

estude a possibilidade de alterar o sentido da grade de ferro instalada em bocas de lobo, 

passando as mesmas a serem instaladas no sentido transversal comparado ao meio fio do 

calçamento; nº 202 – Indicação para que o Executivo Municipal estude a possibilidade de 

adquirir toldos em lona, utilizado para infraestrutura em eventos promovidos pela 

municipalidade, evitando assim despesas com  locação dos mesmos; nº 203 – Pedido de 

Informação para que o Executivo Municipal informe quais 

empréstimos/financiamentos/parcelamentos de dívida o Município possui, discriminando-os 

com os valores a serem pagos mensalmente para cada dívida e os prazos para amortização de 

cada despesa; nº 204 – Indicação para que o Executivo Municipal estude a possibilidade de 

realizar rebaixe do meio fio do passeio público junto a faixa de segurança localizada na Rua 

Dr. José Montaury, entre a Gruta Nossa Senhora de Lourdes e Escola Evolução, bem como a 

abertura do canteiro central no mesmo local; nº 205 – Indicação para que o Executivo 

Municipal estude a possibilidade de articular, junto ao DAER no Governo Estadual, a 

viabilidade de construção de trevo de acesso no entroncamento entre a Rodovia RSC 470 e a 

Estrada Municipal Guerino Cosmo Rigon, acesso às comunidades de Monte Bérico e 

Lajeadinho; nº 206 – Indicação para que o Executivo Municipal estude a possibilidade de 

realizar a adequação nos veículos  van e micro-ônibus da Secretaria Municipal da Saúde, 

utilizados para transporte de pacientes à outros municípios, especialmente Bento Gonçalves, 

Caxias do Sul e Porto Alegre, com a instalação de elevadores mecânicos, conforme disposto 

na Lei Federal nº 10.098, de 19/12/2000 e Decreto da Presidência da Republica nº 5.296, de 

02/12/2004 que regulamenta a referida Lei; nº 207 – Indicação para que o Executivo 

Municipal estude a possibilidade de disponibilizar um formulário na farmácia do Posto de 

Saúde e nos ESF’s dos bairros para que, numa eventual falta de medicamento, a população 

possa preencher este formulário citando o dia e o nome do remédio que está em falta; nº 208 – 

Indicação para que o Executivo Municipal estude a possibilidade de adotar o uso de crachá 

para os funcionários da Prefeitura Municipal, como forma de identificação; nº 209 – 

Indicação para que o Executivo Municipal realize estudo no sentido de encontrar solução para 

fazer a instalação da rede de água no final da rua santo Bonifácio Fabi (Beco do Fabi), bairro 

Santo Antônio/Santa Rita; nº 210 – Indicação para que o Executivo Municipal estude a 

possibilidade de instalar bancos na Praça Pública da Gruta Nossa Senhora de Lourdes, nas 

proximidades da brinquelândia da referida praça; nº 211 – Indicação para que o Executivo 

Municipal estude a possibilidade de realizar serviços de conserto da pavimentação asfáltica na 

Alameda Santos Dumont, Bairro Femaçã, nas proximidades do acesso ao Parque Caça e 

Pesca; nº 212 – Indicação para que o Executivo Municipal estude a possibilidade de 

instalação de “bicicletário” (local para estacionamento de bicicletas) nas ruas centrais da 

cidade, ficando a critério do Poder Executivo a análise da viabilidade do local adequado para 

tal instalação; nº 213 – Indicação para que o Executivo Municipal estude a possibilidade de 

adquirir veículo de ordem EXCLUSIVA para transporte e deslocamento de pacientes com 

incapacidade de mover membros inferiores ou com alguma dificuldade de locomoção ou de 

permanecerem sentadas nas poltronas convencionais dos veículos. Projetos de Lei do 

Executivo com Parecer: nº 138 – Dispõe sobre o Plano Plurianual para o Quadriênio 

2014/2017 e dá outras providências. Projetos de Lei do Executivo apresentados na 

reunião: nº 158 – Autoriza o Poder Executivo a realizar despesas com o Projeto “Outubro 

Rosa”; nº 159 – Autoriza o Poder Executivo a realizar despesas com o “Campeonato 

Municipal Individual – 2013”; nº 160 – Autoriza o Poder Executivo a realizar despesas com o 
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“Campeonato Municipal de Trios – 2013”; nº 161 – Dispõe sobre a contratação temporária de 

pessoal para a Secretaria Municipal da Educação e Cultura; nº 162 – Autoriza o Poder 

Executivo a realizar despesas com o “3º Campeonato Estadual de Clubes Campeões – 2013”; 

nº 163 – Autoriza o Poder Executivo a realizar despesas com o “Campeonato Sul Americano 

de Powerlifting -2013”. 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: Requerimento de Vereador: Aprovado por unanimidade. A 

composição da Comissão Especial ficou assim definida: Presidente: Ver. Vladis José 

Scorsatto, Vice-Presidente: Ver. Rudimar Caglioni e Relatora: Ver.(a) Alice Hoffmann 

Peruffo. Proposições apresentadas na Sessão: nº 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 

209, 211, 212 e 213 foram aprovadas por unanimidade. A Proposição nº 210 foi retirada pelo 

Autor. Projetos de Lei do Executivo com parecer: nº 138 foi aprovado por unanimidade em 

primeira votação. Projetos de Lei do Executivo apresentados na reunião: nº 158, 159, 160, 

161 e 162 foram aprovados por unanimidade. O Projeto de Lei Executivo nº 163 foi rejeitado 

com sete votos contrários e hum favorável. Emendas à Lei Orgânica: as propostas de 

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

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

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

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

 

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

Vereadores Thomas Schiemann, Vladis José Scorsatto, Irineu Machado dos Santos e a 

Vereadora Alice Hoffmann Peruffo. ---------------------------------------------------------------------

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

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

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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 sete de outubro, 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 

 

 

 

 

 

 

 

 


