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ATA Nº 27/2016 

 

 
 

Aos dez dias do mês de outubro de dois mil e dezesseis, 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 Celito César 

Bortoli. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

 

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 – Lirio Soares e Celito César Bortoli; PDT – Luis Carlos Comiotto, 

Thomas Schiemann; PMDB – Alice Hoffmann Peruffo; Irineu Machado dos Santos; PV – 

Vladis José Scorsatto; PSD - Moisés Pertile; PRB – Rudimar Caglioni. ---------------------------

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

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

 

2 – DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ATA: Foi realizada a discussão e votação da Ata nº 

26/2016, sendo a mesma foi aprovada por unanimidade. ---------------------------------------------

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

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

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

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

 

3 - LEITURA DA CORRESPONDÊNCIA: Prestação de contas da Associação dos 

Acadêmicos Universitários de Veranópolis - ACAUVE, referente a recursos públicos 

recebidos pela entidade no mês de setembro do corrente ano. Leitura do Ofício nº 08/2016 da 

Associação Atlética Veranópolis encaminhando prestação de contas de recursos públicos 

recebidos pela entidade referente ao mês de setembro do corrente ano. O Presidente recebeu 

os referido Projetos em tramitação normal, encaminhando para as respectivas Comissões. -----

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

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

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

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

 

 4 – PEQUENO EXPEDIENTE: Matéria com entrada na Casa: nº 030 – Indicação para 

que o Executivo Municipal estude a possibilidade de realizar alteração na rota da linha de 

transporte coletivo que atende a Comunidade de Vila Azul, para que a mesma deixe de ser 

feita pela BR 470 e passe a ser pela Estrada Velha da Vacaria; nº 031 – Indicação para que o 
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Executivo Municipal estude a possibilidade, juntamente com entidades ligadas a produção 

agrícola, estudem a possibilidade de organizar e executar projeto para criação de uma 

Cooperativa ou Associação com a finalidade de construção de silos comunitários para 

armazenamento de grãos; nº 032 – Indicação para que o Executivo Municipal estude a 

possibilidade de elaborar projeto técnico e posterior execução de pavimentação da Estrada 

Vitório J. Zanini, localizada no Bairro Universal, trecho entre o Salão de Santo Expedito até a 

Rodovia BR 470; nº 033 – Indicação para que o Executivo Municipal estude a possibilidade 

de adequar o Decreto Executivo nº 5.595, de 08 de setembro de 2015, que “Regulamenta a 

Lei Municipal nº 6.670, de 29 de abril de 2015, que dispõe sobre o serviço de transporte 

público de passageiros de Veranópolis/RS”, adequando o § 2º do art. 7º do mesmo, proibindo 

a veiculação de publicidade em abrigos de pontos de ônibus do município. Projeto em 

trâmite na Casa: Projeto de Lei Legislativo: nº 11 – Altera redação do Inciso VIII do Art. 

74 da Lei Municipal nº 5.605, de 08/09/2009 – Código de Posturas do Município e Inclui a 

Alínea “a” ao Mesmo Inciso. Projetos de Lei Executivo: nº 737 – Autoriza o Poder 

Executivo a realizar despesas com o Projeto “Festa do Dia da Criança 2016”. --------------------

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

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

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

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

 

 5 – COMUNICAÇÃO DE LÍDER: Nenhum Vereador fez uso da Tribuna para 

comunicação de Líderes. ----------------------------------------------------------------------------------

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

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

 

6 – GRANDE EXPEDIENTE: Matéria com entrada na casa: Indicações nº 030, 031 e 032 

foram encaminhadas para a Comissão de Obras e Serviços Públicos.  A Indicação nº 033 foi 

encaminhada para Comissão de Constituição e Justiça. Matéria em trâmite na Casa: 

Projeto de Lei Legislativo: nº 11 foi aprovado com sete votos favoráveis e hum voto 

contrário. Projeto de Lei Executivo: nº 737 foi aprovado por unanimidade. Os Projetos de 

Lei nº 733 e 735 foram aprovados com sete votos favoráveis e hum voto contrário. -------------

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

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

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

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

 

7 – EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Fizeram uso da Tribuna para Explicações Pessoais o 

Vereador Lirio Soares. -------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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As Explicações Pessoais proferidas encontram-se gravadas em áudio nos anais da Câmara. ---

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

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

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

 

8 – ENCERRAMENTO: O Presidente marcou a próxima Sessão Ordinária da Câmara de 

Vereadores para o dia dezessete de outubro do corrente ano, às dezenove horas. Nada mais 

havendo a tratar, o Presidente encerrou a Sessão agradecendo a presença de todos. 

 

 

 

 

 

CELITO CÉSAR BORTOLI            MOISÉS PERTILE 

Presidente            Secretário 

 


