
                                                                                   
                                          

                                             ATA  Nº 04/2012 
 

Aos quinze dias do mês de fevereiro de dois mil e doze, nesta cidade de Veranópolis, na sala de 

Sessões da Câmara Municipal de Vereadores de Veranópolis, às 20 horas, reuniram-se os senhores 

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

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

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 – Edgar Antonio Cenci, Celito Cesar Bortoli, PTB - Nelson Domeneghini, PRB – 

Luciano Rustick, PMDB – Alice Hoffmann Peruffo, Irineu Machado dos Santos, PT – Volmir 

Peracchi, PSB – Jucimar Antonio Merlo, PSD - Moisés Pertile.-----------------------------------------------

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

2 – VOTAÇÃO DA ATA: Efetuada a votação da Ata nº 03/2012, foi aprovada por unanimidade------

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

3 - LEITURA DA CORRESPONDÊNCIA: Foi efetuada a leitura do ofício nº 053/2012 do 

Executivo Municipal e ofícios dos Vereadores Luciano Rustick e Moisés Pertile. O Presidente 

recebeu os Projetos de Lei do Executivo e determinou que os mesmos terão tramitação em caráter 

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

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

 4 – PEQUENO EXPEDIENTE: Ofício nº 052/2012 – Mensagem Modificativa ao Art. 1º do 

Projeto de Lei nº 594, de 30 de janeiro de 2012, Of. nº 054/2012 – Solicita a retirada do Projeto de 

Lei nº 600, de 10 de fevereiro de 2012 para fins de ajustes no mesmo, Of. nº 057/2012 – Solicita a 

retirada do Projeto de Lei nº 602, de 13 de fevereiro de 2012 para fins de ajustes e posterior 

reencaminhamento; Proposições: nº 004 - Moção de reconhecimento pelos 50 anos de fundação do 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Veranópolis, com extensão Vila Flores e Fagundes Varela; nº 

005 - Indicação para que o Executivo Municipal, através de seu órgão competente estude a 

possibilidade de fazer reparos no sistema de iluminação pública, no sentido de lâmpadas que 

permanecem ligadas 24 horas e outras que não ligam a noite; 006 - Solicita ao Executivo Municipal, 

que através de seu órgão competente estude a possibilidade e o mecanismo adequado para 

controle/redução de velocidade no trecho pavimentado na Estrada para Linha República; 007 – 

Solicita renovação do Pedido de Informações nº 179, de 01/12/2011, referente à instalação da 

Empresa Concresul em terreno cedido pelo Município; 008 - Indicação para que o Executivo 

Municipal, através de seu órgão competente, estude a possibilidade de realização de melhorias na 

cobertura do Ginásio Leonir Antônio Farina, no saguão, porta de acesso principal; 009 - Pedido de 

Providências para que o Executivo juntamente com o Conselho Municipal de Trânsito providencie 

estudo buscando a melhor alternativa para reduzir a velocidade dos veículos que transitam pela Rua 

Fiorindo Dalla Coleta, entre o mercado agropecuário Santa Clara e a sinaleira RSC 470; 010 - 

Indicação para que o Executivo Municipal, através de seu órgão competente, estude a possibilidade de 

isentar de cobrança de taxa de lixo dos boxes de garagem dos condomínios do município; 011 - 

Pedido de Informações para que o Executivo Municipal, através de seu órgão competente, informe 

quais empréstimos (financiamentos) contraídos pelo Município nos últimos anos que terão que ser 

suportados em 2013 e anos seguintes; 012 - Indicação para que o Executivo Municipal, através de seu 

órgão competente, estude a possibilidade de realizar entrega de fichas para consultas após o período 

de expediente, ou seja, nos finais de tarde; 013 - Indicação para que o Executivo Municipal, através de 

seu órgão competente, realize a remoção de árvore que está ameaçando cair sobre residência, na 

entrada do Parque de Rodeios do CTG Rincão da Roça Reúna; 014 - Indicação para que o Executivo 

Municipal, através de seu órgão competente, estude a possibilidade de instalação de uma lixeira 

pública, na Rua Marechal Deodoro da Fonseca, nas proximidades do Bar Dall’agnol; 015 - Indicação 

para que o Executivo Municipal, através de seu órgão competente, estude a possibilidade de instalar 

um redutor de velocidade na Rua Fabiano Reschke, próximo ao nº 654; 016 - Indicação para que o 
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Executivo Municipal, através de seu órgão competente, efetue melhoramentos, intensificando a 

iluminação pública no acesso sul da cidade com a instalação de pétalas de iluminação. Projetos de 

Lei: n º 599 - Projeto de Lei: Autoriza o Poder Executivo a realizar despesas com o “12º Jantar do 

Vinho Doce”, no valor de até R$ 800,00 (oitocentos reais); nº 601 - Autoriza abrir Crédito Especial.---

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

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

5 – COMUNICAÇÃO DE LÍDER: Nenhum Líder de Bancada fez uso da Tribuna. --------------------

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

6 – GRANDE EXPEDIENTE: Oficio nº 052/2012 – Mensagem Modificativa ao Art. 1º do Projeto 

de Lei nº 594, de 30 de janeiro de 2012 foi enviada para a Comissão de Finanças, Orçamento e Contas 

visto o referido Projeto de Lei encontra-se em análise pela referida Comissão. Proposições: nº 004, 

005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015 e 016 foram aprovados por unanimidade. 

Projetos de Lei: nº 599 e 601, foram aprovados por unanimidade. ------------------------------------------

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

7 – EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Fizeram uso da Tribuna os Vereadores Nelson Domeneghini, 

Moisés Pertile, Jucimar Antonio Merlo e Celito César Bortoli para as Explicações Pessoais.-------------

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

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

Os pronunciamentos proferidos nas Explicações Pessoais, foram registrados nos ANAIS da Câmara 

de Vereadores, por meio de arquivo de áudio.--------------------------------------------------------------------

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

 

 

8 – ENCERRAMENTO: O Presidente, marcou para o dia 24 de Fevereiro, às 20 horas, a próxima 

sessão da Câmara de Vereadores. Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a Sessão 

agradecendo a presença de todos.  

 

 

 

                          VOLMIR PERACCHI                                        MOISÉS PERTILE 

                          Presidente                                                            Secretário                                                               

 


