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ATA Nº 02/2016 

 
 

Aos três dias do mês de fevereiro 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 – Irineu Machado dos Santos e Alice Hoffmann Peruffo; PV – 

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

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

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

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

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

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

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

01/2016, sendo a mesma foi aprovada por unanimidade. ---------------------------------------------

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

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

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

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

3 - LEITURA DA CORRESPONDÊNCIA: Leitura do Ofício nº 11/2016 da Secretaria 

Municipal da Saúde encaminhando Relatório de Gestão da receita e despesa referente ao 

terceiro quadrimestre de dois mil e quinze. Apresentação de prestação de contas de recursos 

públicos recebidos pela ACAUVE e CECOVEA. Leitura do Ofício nº 011/2015 da 

Associação Atlética Veranópolis encaminhando cópia da prestação de contas de recursos 

públicos recebidos pela entidade referente ao mês de dezembro de dois mil e quinze. Leitura 

do Ofício nº 038/2016 do Executivo Municipal comunicando período de férias do Prefeito, 

compreendido entre o dia seis e onze de fevereiro do corrente ano, assumindo a chefia do 

Poder Executivo o Vice-Prefeito Paulo Parise Maragno. Leitura do Ofício nº 017/2016 do 

Executivo Municipal encaminhando resposta a Pedido de Providências nº 052/2015. Leitura 

do Ofício nº 039/2016 encaminhando projetos de Lei para trâmite na Casa. O Presidente 

recebeu os mesmos em regime normal.  -----------------------------------------------------------------

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 4 – PEQUENO EXPEDIENTE: Veto: Ofício nº 389, contendo Veto na íntegra do texto do 

Projeto de Lei Executivo nº 579/2015. Projeto de Lei Executivo com parecer: 630 – 

Autoriza o Poder Executivo a conceder auxílio financeiro à Academia Veranense de 

Assistência em Educação e Cultura. Proposições com entrada na Casa: nº 001 – Pedido de 

Informações para que o Executivo Municipal informe acerca de possível investigação de 

compra irregular de britas pela municipalidade e, havendo tramitações, quais ações foram 

realizadas até o momento; nº 002 – Indicação para que o Executivo Municipal, juntamente 

com o Conselho Municipal de Trânsito e Transportes, estude a possibilidade de executar os 

seguintes ajustes, no entroncamento da Estrada Municipal para Nossa Senhora da Saúde, 

Zona Piccoli e Estrada Municipal Linha Parreira Horta, conforme abaixo: a) Implantação de 

sinalização, vertical e horizontal, no mínimo à cem metros antes do referido entroncamento, 

nos três sentidos, informando sobre a existência de cruzamento perigoso, com o objetivo de 

alertar os motoristas para atenção e redução de velocidade; b) Instalação de lombada física, 

nos moldes previstos na Legislação de Trânsito vigente, destinado à redução de velocidade 

dos veículos que se deslocam sentido Comunidade Nossa Senhora da Saúde (Zona Piccoli) 

Perímetro Urbano, com vistas a alertar sobre a parada obrigatória antes de ingressar na via 

pavimentada; c) Realização de estudo técnico sobre a possibilidade de construção de rótula 

vazada no referido entroncamento, com vistas a organizar o cruzamento das vias; nº 003 – 

Indicação para que o Poder Executivo Municipal estude a possibilidade de disponibilizar, no 

orçamento para o Exercício de 2016, a previsão de recursos financeiros para a recuperação do 

Campanário histórico da Comunidade de São Roque, podendo ser executada atra´ves da 

Associação das Comunidades Veranenses. Projetos de Lei Executivo com entrada na Casa: 

nº 633 – Autoriza o Poder Executivo a realizar despesas com o “23º Encontro de Mulheres de 

Veranópolis”; nº 634 – Institui o Sistema Municipal de Inspeção Industrial e Sanitária de 

Produtos de Origem Animal de Veranópolis (SIM) e dá outras providências; nº 635 – Dispõe 

sobre a Concessão de Descontos no Imposto Predial e Territorial Urbano e dá outras 

providências; nº 636 – Dispõe sobre a Contratação Temporária de Profissional para a 

Secretaria Municipal da Saúde; nº 637 – Altera Lei que estabelece normas para a exploração 

do Serviço de Automóveis de Aluguel (Táxis) e dá outras providências; nº 638 – Dispõe sobre 

a contratação temporária de profissionais para a Secretaria Municipal de Infraestrutura, 

Urbanismo e Trânsito; nº 639 – Autoriza doação de caixa d’água e dá outras providências. ----

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

6 – GRANDE EXPEDIENTE: Veto: Ofício nº 389/2015 foi rejeitado com cinco votos 

contrários e quatro favoráveis. Projeto de Lei Executivo com parecer: nº 630 foi aprovado 

por unanimidade. Proposições com entrada na Casa: nº 001 foi encaminhada para Comissão 
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de Constituição e Justiça. As Proposições nº 002 e 003 foram encaminhadas para Comissão de 

Obras e Serviços Públicos. Projetos de Lei Executivo com entrada na Casa: nº 633 foi 

encaminhado para Comissão de Finanças, Orçamento e Contas; Projetos nº 634, 635, 637, 638 

e 639 foram encaminhados para Comissão de Constituição e Justiça. O Projeto de Lei 

Executivo nº 636 foi encaminhado para Comissão de Educação, Saúde, Assistência Social e 

Meio Ambiente. ---------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

 

7 – EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Fez uso da Tribuna para Explicações Pessoais os 

Vereadores Alice Hoffmann Peruffo, Lirio Soares, Vladis José Scorsatto e Celito César 

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

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

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

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

 

As Explicações Pessoais proferidas encontram-se gravadas em áudio, além de toda a Sessão 

encontrar-se gravada em áudio e vídeo, ambas nos anais da Câmara. ------------------------------

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

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

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

 

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

Vereadores para o dia dezessete de fevereiro 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 

 


