
                                                                                             
                                                 

                                             ATA Nº 06/2012 
 

Aos seis 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 05/2012, a mesma foi aprovada por 

unanimidade-------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- 

3 - LEITURA DA CORRESPONDÊNCIA: Foi efetuada a leitura, do Of. nº 073/2012 do 

Executivo Municipal, que encaminha Projetos de Lei. O Presidente recebeu os Projetos de Lei 

encaminhados pelo Executivo e determinou que os mesmos tramitarão em regime normal. 

Leitura dos Of. nº 71 e 74 também do Executivo Municipal em resposta ao Pedido de 

Informação 007 e 011 respectivamente, ambas do Vereador Luciano Rustick. -------------------

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

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

 4 – PEQUENO EXPEDIENTE: Proposições: nº 024 - Indicação para que o Executivo 

Municipal consulte o DAER, órgão responsável pela manutenção da Rodovia RSC 470, e 

estude a possibilidade do Município realizar a limpeza das margens da referida rodovia no 

perímetro urbano; nº 025 - Indicação para que o Executivo Municipal estude a possibilidade 

de realização de canalização de rede de água e esgoto na Rua Gomercindo Carlos Rohe, até o 

Ginásio da Escola Municipal Irmão Jerônimo; nº 026 - Pedido de providências para que o 

Executivo Municipal fiscalize e cobre das empresas que atuam na área de construção civil, 

especialmente que prestam serviço ao Município, para que não joguem material que não será 

mais usado nos passeios públicos; n° 027 - Pedido de Informações para que o Executivo 

Municipal informe qual o valor destinado pelo Município mensalmente para fins de 

publicidade institucional, discriminando os valores por órgão; nº 028 - Pedido de providências 

para que o Executivo Municipal providencie regularização e posteriormente elabore e execute 

projeto de pavimentação na Travessa Omizzolo; nº 029 - Indicação para que o Executivo 

Municipal estude a possibilidade de instalar bebedouros nas dependências do Ginásio Leonir 

Antonio Farina; nº 030 - Indicação para que o Executivo Municipal estude a possibilidade de 

efetuar limpeza das ruas do Loteamento Sapupema; nº 31 - Indicação para que o Executivo 

Municipal edite projeto de lei instituindo a Lei da Ficha Limpa, dispondo sobre a vedação 

para ocupar cargos de Secretário Municipal, Coordenador, Assessor ou qualquer outro cargo 

em Comissão, no âmbito do Poder Executivo do município. Projetos de Lei Legislativo: nº 

06 -  Reajusta o Subsídio dos Vereadores do Município de Veranópolis e dá outras 

providências em 3,43% (reposição com base no IGPM-FGV); nº 07 - Reajusta subsídio dos 

Secretários Municipais em 15%, sendo 3.43% referente à reposição do IGPM-FGV e 11,57% 

de aumento real; nº 08 - Reajusta vencimento do quadro de cargos do Legislativo Municipal 

em 15%, sendo 3.43% referente à reposição do IGPM-FGV e 11,57% de aumento real; nº 09 - 

Reajusta o subsídio do Prefeito e Vice-Prefeito Municipal, em 3.43% referente à reposição do 
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IGPM-FGV. Projetos de Lei do Executivo: nº 606 - Autoriza o Município a assinar 

convênio com Fundação Universidade de Caxias do Sul/Centro Tecnológico Universidade de 

Caxias do Sul – Unidade de Ensino de Veranópolis; nº 607 - Autoriza o Poder Executivo 

Municipal a firmar convênio com o BANRISUL S.A., no âmbito do Programa Gaúcho de 

Microcrédito e dá outras providências ; nº 608 - Autoriza receber em doação imóvel; nº 609 - 

Fixa Salário de Referência Municipal (SRM), em 15%, sendo 3.43% referente à reposição do 

IGPM-FGV e 11,57% de aumento real; nº 610 - Autoriza o Município de Veranópolis firmar 

convênio com o Estado do Rio Grande do Sul/Secretaria da Educação, visando a cedência de 

professores; nº 6011 - Autoriza subsídios a Agricultores atingidos por granizo; nº 612 - 

Dispõe sobre a contratação temporária de pessoal para a Secretaria Municipal da Educação e 

Cultura; nº 613 - Autoriza o Poder Executivo a realizar complementação de despesas com o 

evento “Projeto prevenção saúde escolar”; nº 614 – Institui o Programa de Regularização de 

imóveis e dá outras providências. Projeto de Lei do Executivo com Parecer da Comissão de 

Finanças, Orçamento e Contas nº 595  – Autoriza o Município a assinar Termo de Convênio 

com a Associação de Turismo da Serra Nordeste – ATUASERRA; nº 604 com Pedido de Vistas 

– Dispõe sobre o Licenciamento Ambiental, institui as respectivas taxas e dá outras providências.-

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

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

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

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

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

6 – GRANDE EXPEDIENTE: Proposições: nº 024, 025, 026, 028, 029, 030 e 031, foram 

APROVADOS por unanimidade; a Proposição nº 027 foi aprovada com sete votos a favor e 

um contrário. Projetos de Lei Legislativo: nº 06 foi REJEITADO e 08 foi APROVADO, 

ambos por unanimidade. Projetos de Lei Legislativo: nº 07 foi APROVADO com seis votos 

a favor e um contrário e nº 09 foi APROVADO com cinco votos a favor e três votos 

contrários. Projetos de Lei do Executivo, com parecer da Comissão de Finanças, 

Orçamento e Contas: nº 597, 598, 603 e 605, foram aprovados por unanimidade. O projeto 

de Lei nº 604 teve pedido de vistas pelo Vereador Luciano Rustick. Projeto de Lei do 

Executivo com Parecer da Comissão Orçamento, Finanças e Contas – nº 595 – Autoriza o 

Município a assinar Termo de Convênio com a Associação de Turismo da Serra Nordeste – 

ATUASERRA. Projeto APROVADO por unanimidade; a referida Comissão solicitou a retirada 

do parecer. Projeto de Lei do Executivo: nº 604, 606, 607, 608, 609, 610 e 612 foram 

APROVADOS por unanimidade. O Projeto de Lei do Executivo nº 611 – foi APROVADO por 

unanimidade, obtendo ABSTENÇÃO do Vereador Celito César Bortoli, em atendimento ao Art. 

129, Parágrafo Único do Regimento Interno desta Casa Legislativa. O Projeto de Lei do 

Executivo nº 613 foi APROVADO com seis votos favoráveis e dois contrários; O Projeto de Lei 

do Executivo n° 614 teve Pedido de Vistas pelo Vereador Luciano Rustick. -------------------------

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

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

7 – EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Fez uso da Tribuna o Vereador Irineu Machado dos 

Santos – PMDB.---------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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 13 de Março, às 19 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                                                               

 


