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ATA Nº 34/2013 

 
 

Aos onze dias do mês de novembro 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 33, a mesma foi aprovada por 

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

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

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

 

3 - LEITURA DA CORRESPONDÊNCIA: Leitura do Ofício nº 413/2013 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 09/2013 da Associação Atlética 

Veranópolis encaminhando cópia da prestação de contas dos recursos públicos recebidos pela 

entidade referente ao mês de outubro do corrente ano; Leitura do Ofício nº 403/2013 do 

Executivo Municipal informando que o Prefeito Municipal Carlos Alberto Spanhol participará 

de Missão Técnica dos Prefeitos da AMESNE ao Chile, designando o Vice-Prefeito Paulo 

Parise Maragno para responder pelos atos administrativos do Executivo Municipal; Leitura do 

Ofício nº 392/2013 do Executivo Municipal em resposta ao Pedido de Informações nº 184, de 

autoria do Vereador Moisés Pertile; Leitura do Ofício nº 224/2013, da Secretaria Municipal 

de Agricultura e Meio Ambiente em resposta ao Ofício nº 102/2013 encaminhado pela 

Comissão de Constituição e Justiça desta Casa Legislativa; Leitura do Ofício nº 390/2013 do 

Executivo Municipal solicitando complementação de informações junto ao Vereador Vladis 

José Scorsatto referente à pronunciamentos deste Vereador durante as Explicações Pessoais. -

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

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

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

 

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

solicitando autorização Plenária para realização de Sessão Solene para entrega de Moção de 

Reconhecimento à Associação Atlética Veranópolis. Proposições: nº 227 – Indicação para 

que o Executivo Municipal estude a possibilidade de inserir na grade curricular das Escolas da 
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rede Pública Municipal as disciplinas de Ambiência e Tradicionalismo Gaúcho, com carga 

horária a ser definida pela Coordenação Pedagógica da municipalidade; nº 228 – Indicação 

para que o Executivo Municipal estude a possibilidade de disponibilizar, na medida do 

possível, ambulância com um profissional técnico em enfermagem durante os dias de 

realização de festas comunitárias do interior e bairros; nº 229 – Indicação para que o 

Executivo Municipal estude a possibilidade de realizar as cirurgias de laqueadura e 

vasectomia em Veranópolis, através de convênio ou parceria com o Hospital ou clínica que 

esteja apta a realizar tais procedimentos cirúrgicos; nº 230 – Indicação para que o Executivo 

Municipal estude a possibilidade de obter adesão ao Sistema Unificado Estadual de Sanidade 

Agroindustrial Familiar, Artesanal e de Pequeno Porte (SUSAF – RS), regulamentado pelo 

Decreto Estadual nº 49.340, de 05 de julho de 2012, permitindo aos estabelecimentos de 

agroindústria familiar registrados no Serviço de Inspeção Municipal, realizarem comércio em 

todo o território do estado do Rio Grande do Sul, o que antes da publicação do referido 

Decreto Estadual, caberia somente aos empreendimentos registrados junto à Secretaria 

Estadual da Agricultura, Pecuária e Agronegócio (SEAPA); nº 231 – Indicação para que o 

Executivo Municipal, juntamente com o Conselho Municipal de Trânsito e Transportes, 

estude a possibilidade de realizar a instalação de sinalização vertical (placas) indicando a 

velocidade máxima permitida nas vias urbanas do município, conforme disposto na legislação 

de trânsito vigente; nº 232 – Indicação para que o Executivo Municipal estude a possibilidade 

de elaborar projeto técnico e posterior execução de pavimentação em paralelepípedos na 

Estrada Velha da Vacaria, em Monte Bérico, trecho entre a propriedade de Rudimar Remor 

até a propriedade de Agemiro Remor, com aproximadamente trezentos metros de extensão; nº 

233 – Indicação para que o Executivo Municipal estude a possibilidade de realizar trabalhod 

de melhorias (reforma) na rampa instalada no ponto Belvedere do Espigão que serve para 

melhor visualização deste ponto por visitantes, com lavagem, pintura, melhorias na 

iluminação e substituição de peças da estrutura caso se constate a necessidade; nº 234 – 

Indicação para que o Executivo Municipal estude a possibilidade de disponibilizar um ou 

mais funcionários, com carga horária e proporção verificadas, para realização de manutenção 

de praças, parques, jardins e brinquelândias de nosso município; nº 235 – Indicação para que 

o Executivo Municipal estude a possibilidade de realizar a substituição do abrigo do ponto de 

ônibus localizado na Rua Barão do Rio Branco, ao lado da residência nº 1075, próximo ao 

Salão Comunitário da Comunidade de Santo Expedito, Bairro Universal; nº 236 – Indicação 

para que o Executivo Municipal estude a possibilidade de realizar melhorias no Estádio 

Municipal Algemiro Guzzo, Palugana sendo: reformas dos banheiros; instalação de no 

mínimo dois bebedouros; e implantação de área com equipamentos adequados para 

alongamentos; nº 237 – Indicação para que o Executivo Municipal articule, junto aos 

proprietários de farmácias localizadas no município, a possibilidade das mesmas realizarem 

plantão de atendimento vinte e quatro horas em forma de rodízio; nº 238 – Indicação para que 

o Executivo Municipal estude a possibilidade de realizar trabalhos de melhorias (patrolagem, 

britagem e roçada) nos dois acessos ao salão comunitário da Comunidade de Nossa Senhora 

da Saúde – Zona Piccoli. Projeto de Lei Legislativo com Emenda Modificativa/Aditiva: nº 

011 – Dispõe sobre o descarte de medicamentos vencidos, inutilizados ou em desuso e dá 

outras providências. Projeto de Lei Executivo com Emenda Aditiva: nº 164 – Dispõe sobre 

o Conselho Municipal de Assistência Social. Projeto de Lei Executivo com parecer: nº172 

– Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2014; nº 175 – 

Autoriza abrir Crédito Especial. Projetos de Lei do Executivo apresentados na reunião: nº 

178 – Autoriza o Poder Executivo a conceder auxílio financeiro complementar ao Conselho 

Comunitário Pró Segurança Pública de Veranópolis - CONSEPRO; nº 179 – Autoriza o Poder 
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Executivo a realizar despesas com o Projeto “Semana do Músico 2013”; nº 180 – Autoriza o 

Poder Executivo a realizar despesas com o Prrojeto “Premiação para 12º Campeonato 

Nordeste de Futebol de Campo 2013 (Escolinhas); nº 181 – Dispõe sobre a Política Municipal 

de Proteção aos Direitos da Criança e do Adolescente, Cria o Conselho Municipal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente, o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente, o Sistema Municipal de Atendimento Socioeducativo e o Conselho Tutelar; nº 

185 – Autoriza o Poder Executivo a conceder auxílio financeiro para a Associação Veranense 

de Automobilismo – AVA; nº 186 – Institui Turno Único no Serviço Municipal e dá outras 

providências.-------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

  

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. 

Proposições: nº 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237 e 238 foram aprovadas 

por unanimidade. Projeto de Lei Legislativo: nº 011 – aprovado por unanimidade. Emenda 

Modificativa/Aditiva ao Projeto de Lei Legislativo nº 011: Aprovada por unanimidade. 

Projeto de Lei Executivo com Emenda Aditiva: nº 164 – Aprovado por unanimidade. 

Emenda Aditiva ao Projeto de Lei Executivo nº 164: Aprovada por unanimidade. Projetos 

de Lei do Executivo com parecer: nº 172 e 175 aprovados por unanimidade. Projetos de 

Lei Executivo apresentados na reunião: nº 179, 180, 181, 185 e 186 foram aprovados por 

unanimidade. O Projeto de Lei Executivo nº 178 obteve Pedido de Vistas pelo Vereador 

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

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

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

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

 

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

Vereadores Vladis José Scorsatto e Irineu Machado dos Santos. ------------------------------------

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

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

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

 

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 dezoito de novembro, 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 

 

 

 

 


