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                                            ATA Nº 31/2013 

 

 

 
 

Aos sete dias do mês de outubro 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 30, a mesma foi aprovada por 

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

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

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

 

3 - LEITURA DA CORRESPONDÊNCIA: Leitura do Ofício nº 08/2013 da Associação 

Atlética Veranópolis encaminhando cópia da prestação de contas dos recursos públicos 

recebidos pela entidade referente ao mês de setembro do corrente ano; Leitura do Ofício nº 

148/2013 da Secretaria Municipal da Saúde encaminhando resumo da receita e despesa 

referente ao 2º quadrimestre do corrente ano; Leitura do Ofício nº 369/2013 do Executivo 

Municipal encaminhando projetos de lei para trâmite na Casa. Os referidos projetos de Lei 

foram recebidos em tramitação normal. -----------------------------------------------------------------

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

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

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

 

 4 – PEQUENO EXPEDIENTE: Proposições apresentadas na Sessão: nº 214 – Indicação 

para que o Executivo Municipal estude a possibilidade de realizar aquisição de novos abrigos 

para pontos de ônibus a serem instalados na Estrada Municipal Guerino Cosmo Rigon, entre 

as Comunidades de Monte Bérico e Lajeadinho e recuperação, na medida do possível, dos 

abrigos já existentes; nº 215 – Moção de reconhecimento que, nos termos do Art. 173 do 

Regimento Interno desta Casa, propõe-se ao Instituto de Educação Josué de Castro pelos 
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relevantes serviços prestados na área da educação e cultura em nosso Município; nº 216 – 

Indicação para que o Executivo Municipal estude a possibilidade de proceder a implantação 

de ponto digital biométrico na Sede da Prefeitura Municipal destinado aos Servidores 

Efetivos; nº 217 – Indicação para que o Executivo Municipal estude a possibilidade de incluir 

na Lei Municipal nº 3.654 que dispõe sobre os loteamentos a obrigatoriedade de instalar os 

ramais de água e esgoto para cada lote nos loteamentos a serem construídos no município; nº 

218 – Indicação para que o Executivo Municipal busque autorização junto ao DAER no 

Estado do Rio Grande do Sul e posterior implantação de trevo com demarcação em tachões no 

cruzamento das Ruas Fabiano Reschke e Epitácio Pessoa com a RSC 470, nas proximidades 

da antiga empresa Dal Ponte; nº 219 – Indicação para que o Executivo Municipal estude a 

possibilidade de instalação de redutor de velocidade, nos moldes permitidos pela Legislação 

de Trânsito, na Rua Alfredo Chaves, nas proximidades da residência nº 243; nº 220 – Pedido 

de Providências para que o Executivo Municipal providencie a elaboração de projeto e 

posterior cadastramento do mesmo junto à PROSAN, na Secretaria da Saúde do Estado do 

Rio Grande do Sul com vistas a implantação de redes de água nas comunidades de São 

Valentim e Nossa Senhora dos Navegantes; nº 221 – Indicação para que o Executivo 

Municipal estude a possibilidade de elaborar projeto técnico e posterior execução de 

pavimentação em paralelepípedos das travessias da Rua Capitão Pelegrino Guzzo – Beco 

Taborda; nº 222 – Indicação para que o Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal 

de Educação e Cultura, promova a criação de Comissão para Organização dos festejos 

Farroupilhas para o ano de dois mil e quatorze, sendo que esta comissão seja composta pelas 

diversas entidades sociais como: CTG’s, Associação dos Músicos, grupos culturais 

tradicionalistas, todos capitaneados pela Secretaria da Educação e Cultura do Município e que 

a Câmara de Vereadores seja convidada a participar da referida organização. Outrossim, que 

seja reservado no orçamento do próximo exercício verba específica para esta atividade; 

Projeto de Lei Legislativo: nº 012 – Dispõe sobre a obrigatoriedade de fixação de placa 

informativa sobre a dependência que causa o uso de bebidas alcoólicas em estabelecimentos 

comerciais. 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 164 – Dispõe sobre o Conselho Municipal de 

Assistência Social; nº 165 – Autoriza o Poder Executivo a realizar despesas com o evento 

“VII Seminário Científico Envelhecimento, Longevidade e Qualidade de Vida”; nº 166 – 

Autoriza o Poder Executivo a realizar despesas com o Projeto “Mês da Criança 2013”; nº 167 

– Autoriza a desafetação de imóvel; nº 168 – Autoriza abrir crédito especial. --------------------

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

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

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

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

  

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. ---------------------------------------------------------------------------
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

 

7 – GRANDE EXPEDIENTE: Proposições apresentadas na Sessão: nº 214, 215, 216, 

217, 218, 219, 220, 221 e 222 foram aprovadas por unanimidade. Projeto de Lei Legislativo: 

nº 012 – Aprovado por unanimidade. Projetos de Lei do Executivo com parecer: nº 138 foi 

aprovado por unanimidade em segunda votação. Projetos de Lei do Executivo apresentados 

na reunião: nº 165, 166 e 168 foram aprovados por unanimidade. Os Projetos de Lei 

Executivo nº 164 e 167 foram encaminhados para Comissão de Constituição e Justiça. ---------

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

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

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

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

 

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

Vereadores Vladis José Scorsatto e Celito César Bortoli. --------------------------------------------

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

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

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

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

 

 

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 quatorze 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 

 

 

 

 


