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ATA Nº 11/2016 

 
 

Aos nove dias do mês de maio 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; PMDB 

– Alice Hoffmann Peruffo; Irineu Machado dos Santos; PV – Vladis José Scorsatto; PSD - 

Moisés Pertile; PRB – Rudimar Caglioni. Registrou-se que o assumiu o vaga do Vereador 

Thomas Schiemann – PDT o Suplente de Vereador Paulo Cesar Guzzo – PDT, pelo período 

de trinta dias, tendo em vista o pedido de licença solicitado pelo Vereador Thomas Schiemann  

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

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

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

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

 

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

10/2016, sendo a mesma foi aprovada por unanimidade. ---------------------------------------------

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

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

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

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

 

3 - LEITURA DA CORRESPONDÊNCIA: Leitura do Ofício nº 142/2016 encaminhando 

projetos de Lei para trâmite na Casa. O Presidente recebeu os projetos e trâmite normal. 

Leitura do Ofício nº 03/2016 da Associação Atlética Veranópolis encaminhando cópia da 

prestação de contas de recursos públicos recebidos pela entidade referentes ao mês de abril do 

corrente ano. Apresentação da prestação de contas do Centro Comunitário Veranense de 

Educação e Cultura, de recursos públicos recebidos pela entidade referente ao mês de abril do 

corrente ano. -------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 4 – PEQUENO EXPEDIENTE: Resoluções com parecer: nº 01 – Concede Título 

“Comenda Terra da Longevidade” à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE 

de Veranópolis; nº 02 – Concede Título “Comenda Terra da Longevidade” à empresa E. R. 

Amantino. Projetos de Lei Legislativo com Parecer: nº 05 – Denomina bem público de 

“Unidade Básica de Saúde Argemiro Paulo Frainer”; nº 06 – Denomina via pública de nosso 

Município de “Rua Fiorelo Sebben”. Proposições com parecer: nº 009 – Indicação para que 

o Poder Executivo estude a possibilidade de organizar projeto de parceria entre CONCEPRO 

– Polícia Militar e Município de Veranópolis para implantação de comunicação online de 

crimes ou infrações, tendo como proposta os seguintes termos: a) Da implantação: A proposta 

é que a Polícia Militar e Civil seja contemplada com smartphones com acesso à internet para 

serem utilizados pelos policiais militares e civis em serviço. Mudando o turno, os aparelhos 

são entregues para os substitutos e assim sucessivamente. De posse dos aparelhos, 

conectados, os Policiais poderão receber comunicações via WathsApp ou SMS vindas de 

qualquer cidadão acerca de ocorrências ou movimentos suspeitos, contendo texto, imagens, 

áudios, que serão de imediato verificadas in loco; b) Da divulgação: Paralelamente, o 

Município providenciará a confecção de material de divulgação e postagens  em sites 

orientando a população de como utilizar o sistema; nº 015 – Moção – Apresentamos, nos 

termos do Art. 186 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, Moção de Aplauso à 

Senhora TEREZINHA MILENA ZARDO GIRARDI, pelo importante trabalho 

desempenhado em nosso município em prol da preservação da memória imaterial histórica de 

Veranópolis, registrada em livros próprios. Proposições com entrada na Casa: nº 013 – 

Indicação para que o Executivo Municipal estude a possibilidade de regulamentar através de 

lei Municipal a realização de feiras itinerantes no município, abrangendo todos os segmentos, 

excluindo da presente lei os eventos promovidos pela Prefeitura Municipal e pelos órgãos, 

associações e entidade representativas da indústria, comércio, agroindústrias, 

hortifrutigranjeiros, artesanato e outros, desde que estejam legalmente constituídas no 

município; nº 014 – Indicação para que o Executivo Municipal estude a possibilidade de 

realizar, com a maior brevidade possível, a pintura das faixas lateral e central, no asfalto da 

estrada da Comunidade de São Valentim, bem como a colocação de placas de trânsito; nº 016 

– Indicação para que o Executivo Municipal, juntamente com o Conselho Municipal de 

Turismo, estude a possibilidade de organizar programa municipal de incentivo a divulgação 

da cadeia do turismo (artesanato, gastronomia, religião, meio rural e urbano, etc.) através de 

ações de participação de setores da imprensa local e regional, bem como agentes e 

empreendedores, promovendo debates sobre os setores do turismo e suas potencialidades, 

incluindo momentos de visitação e experiências com toda a cadeia produtiva do setor; nº 017 

– Indicação para que o Executivo Municipal estude a possibilidade de executar a sinalização 

horizontal (pintura) da pavimentação asfáltica da Estrada Municipal para Nossa Senhora da 

Paz e Nossa Senhora da Saúde, até o entroncamento com a Estrada Linha Parreira Horta; nº 

018 – Indicação para que o Executivo Municipal estude a possibilidade de proceder a 

construção de boca de lobo na Rua Marechal Hermes da Fonseca, defronte ao Mercado Santa 

Lúcia, proximidades da residência nº 190, bairro Santa Lúcia; nº 019 – Indicação para que o 

Executivo Municipal estude a possibilidade de proceder o replantio das árvores subtraídas dos 

passeios públicos das ruas do loteamento Morada da Colina (loteamento dos Padres); Projeto 

de Lei Executivo com parecer: nº 670 – Autoriza concessão de incentivo financeiro 

relacionado ao Programa Habitacional “Veranópolis Nosso Lar”; nº 678 – Altera a Lei 
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1.687/1980, que Institui o Código de Obras e dá outras providências; nº 682 – Autoriza o 

Poder Executivo a alienar mediante venda, imóvel de propriedade do Município, através de 

procedimento licitatório; nº 683 – Altera Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e 

abre Crédito Especial; nº 684 – Autoriza o Poder Executivo a vender ações da RFFSA e CRT; 

Emenda Aditiva: Emenda Aditiva ao Projeto de Lei Executivo nº 684, da Comissão de 

Constituição e Justiça. Projetos de Lei Executivo com entrada na Casa: nº 685 – Autoriza 

o Poder Executivo a conceder auxílio financeiro complementar à Associação Veranense de 

Assistência em Saúde; nº 686 – Autoriza o Poder Executivo a realizar despesas com o Projeto 

“23º Campeonato Estadual de Bochas Individual”; nº 687 – Autoriza o Poder Executivo a 

realizar despesas com o Projeto “Teatro de Lona Nosso Segredo”. ---------------------------------

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

 

6 – GRANDE EXPEDIENTE: Resoluções com parecer: Resoluções nº 01 e 02 foram 

aprovadas por unanimidade. Projetos de Lei Legislativo: nº 05 e 06 foram aprovados por 

unanimidade. Proposições com parecer: nº 09 e 015 foram aprovadas por unanimidade. 

Proposições com entrada na Casa: Indicações nº 013 e 016 foram encaminhadas para 

Comissão de Constituição e Justiça. As Indicações nº 014, 017, 018 e 019 foram 

encaminhadas para a Comissão de Obras e Serviços Públicos. Projeto de Lei Executivo com 

parecer: nº 670, 678 e 684 foram aprovados por unanimidade. A Emenda Aditiva ao Projeto 

de Lei Executivo nº 684 foi aprovada por unanimidade. O Projeto de Lei Executivo nº 682 foi 

aprovado com sete votos favoráveis e hum voto contrário. Projetos de Lei Executivo com 

entrada na Casa: nº 685,686 e 687 foram encaminhados  para Comissão de Finanças, 

Orçamento e Contas. ---------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

 

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

Vereadores  Irineu Machado dos Santos, Moisés Pertile, Paulo Cesar Guzzo, Rudimar 

Caglioni e Celito César Bortoli. --------------------------------------------------------------------------

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

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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 dezesseis de maio 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 

 


