
 

 

 
                                                         
 
 
 
 

                                               ATA Nº 02/2012 

 
 

Aos vinte e três dias do mês de janeiro de dois mil e doze, nesta cidade de Veranópolis, na Sala 

de Sessões da Câmara Municipal de Vereadores, às vinte horas, reuniram-se os senhores 

Vereadores em caráter extraordinário, sob a presidência do Vereador Volmir Peracchi.-------------

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

1 - ABERTURA E VERIFICAÇÃO DO QUORUM: Pelo Presidente, foi solicitado ao 

Secretário, que procedesse a verificação das presenças. Estavam presentes e assinaram o 

respectivo livro, os vereadores: PP – Edgar Antonio Cenci, Celito César Bortoli, PT – Volmir 

Peracchi, PMDB – Alice Hoffmann Peruffo, Irineu Machado dos Santos, PTB – Nelson 

Domeneghini, PSB - Jucimar Antonio Merlo, PRB – Luciano Rustick, PSD – Moisés Pertile. ----

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

2 – LEITURA DA CORRESPONDÊNCIA: Não teve correspondência para leitura.--------------

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

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

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

3 – PEQUENO EXPEDIENTE: Pauta da Sessão: Projeto de Lei nº 583, Dispõe sobre o 

pagamento de Débito oriundos da decisão de recurso, Emenda: ao Projeto de Lei nº 583, nº 584, 

Autoriza o Poder Executivo a conceder auxílio financeiro a diversas entidades do Município, nº 

586, Altera Lei que dispõe sobre o Regime de adiantamento e dá outras providências, Emenda: 

ao Projeto nº 586, nº 587, Altera Lei Municipal nº 5.998, de 09 de novembro de 2011, que dispõe 

sobre os quadros de cargos e funções públicas do Município, Emenda: ao projeto de lei nº 587. -

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

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

4 - GRANDE EXPEDIENTE: Os Projetos de Lei nº 583 foi aprovado por unanimidade. A 

Emenda, ao projeto de Lei nº 583, foi aprovada por 05 votos a favor e 03 votos contra, O projeto 

de Lei nº 584, foi aprovado por unanimidade, o Projeto de Lei nº 586, foi aprovado por 

unanimidade, a Emenda ao projeto nº 586, foi aprovado por unanimidade, o projeto de Lei nº 

587, foi aprovado por unanimidade, a Emenda ao projeto de Lei nº 587, foi retirado pelo Autor. 

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

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

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

5 - ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, e estando completa a pauta da sessão, o 

Presidente encerrou a mesma, agradecendo a presença de todos.  
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