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ATA Nº 39/2013 

 
 

Aos nove dias do mês de dezembro 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 das Atas nº 37 e 38, as mesmas foram 

aprovadas por unanimidade. ------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

 

3 - LEITURA DA CORRESPONDÊNCIA: Leitura do Ofício nº 024/2013 da Ordem dos 

Advogados do Brasil; Leitura do Ofício nº 449/2013, do Executivo Municipal encaminhando 

Projetos de Lei para trâmite na Casa. O Presidente recebeu os referidos projetos em regime 

normal. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

 

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

solicitando autorização para realização de Sessão Solene de entrega de Título de Cidadão 

Veranopolitano ao Senhor Gilmar Dal Pozzo, a realizar-se no dia vinte e três de dezembro de 

dois mil e treze. Proposições: nº 249 – Indicação para que o Executivo Municipal estude a 

possibilidade de realização de limpeza e manutenção do Monumento do Imigrante, localizado 

no trevo de acesso ao Município; nº 250 – Indicação para que o Executivo Municipal estude a 

possibilidade de fornecer medicamentos para hiperplasia prostática benigna e osteoartrose 

“doxasozina, glicosamina” à população idosa de nosso município, visto que estas doenças são 

características desta faixa etária; nº 251 – Indicação para que o Executivo Municipal estude a 

possibilidade de, em parceria com o Hospital Comunitário São Peregrino Lazziozi, fornecer 

antibióticos para crianças que necessitarem e consultarem em horários que as farmácias do 

município encontram-se fechadas; nº 252 – Indicação para que o Executivo Municipal estude 



                                                                                   
 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 

AV. Dr. José Montaury nº 334 

Veranópolis - RS  

a possibilidade de realizar instalação de lixeiras coletivas na Rua Julio de Casstilhos, trecho 

compreendido entre o Colégio Regina Coeli e Monumento da Maçã; nº 253 – Indicação para 

que o Executivo Municipal estude a possibilidade de instituir a Semana de Prevenção ao 

Preconceito, Homofobia, Racismo e Bulyng, nas escolas da rede municipal de ensino, de 

preferência no início de cada ano letivo; nº 254 – Indicação para que o Executivo Municipal 

estude a possibilidade de implantar redutor de velocidade, nos moldes previstos na legislação 

de trânsito vigente, na Rua Astério de Melo, proximidades do Posto de Saúde do Bairro São 

Francisco e Conselho Tutelar, conforme abaixo assinados dos moradores anexo; nº 255 – 

Indicação para que o Executivo Municipal estude a possibilidade de instalar redutor de 

velocidade nos moldes dos instalados recentemente na cidade, na Rua Capitão Pelegrino 

Guzzo enfrente aos estabelecimento comercial nº 862; nº 256 – Indicação para que o 

Executivo Municipal estude a possibilidade de dispor de local para instalação de container de 

lixo orgânico e lixo seco de uso coletivo dos moradores, na Rua Capitão Pelgrino Guzzo, 

esquina com a Rua Alfredo Chaves, no Bairro Santo Antônio. Projeto de Lei Executivo: nº 

197 – Ratifica Termo de Cessão de Uso firmado com a Sociedade Assistencial aos Menores 

de Veranópolis e autoriza o Município de Veranópolis a receber em doação imóvel.-------------

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

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

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

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

  

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 de Vereador 

aprovado por unanimidade. Proposições: nº 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255 e 256 foram 

aprovadas por unanimidade. Projetos de Lei Executivo: nº 197 foi aprovado por 

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

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

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

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

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

 

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

Moisés Pertile. ----------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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 dezesseis de dezembro, 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 

 

 

 

 

 


