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                                             ATA  Nº 10/2012 

 
 

Aos nove dias do mês de abril de dois mil e doze, nesta cidade de Veranópolis, na sala de 

Sessões da Câmara Municipal de Vereadores de Veranópolis, às 19 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 das Atas nº 08/2012 e 09/2012 sendo que 

ambas foram aprovadas por unanimidade---------------------------------------------------------------

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

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

 

3 - LEITURA DA CORRESPONDÊNCIA: Foi efetuada a leitura do ofício nº 0110/2012 

que encaminha Projetos de Lei do Executivo. O presidente recebeu os Projetos de Lei 

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

efetuada também, leitura do Ofício 098/2012 do Executivo Municipal em resposta a Pedido 

de Informações nº 027/2012, do Vereador Luciano Rustick.-----------------------------------------

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

 

 

 4 – PEQUENO EXPEDIENTE: Proposições: nº 051 - Moção de Reconhecimento para a 

Associação Veranense de Esportes de Força e Lutas; nº 052 - Indicação para que o Executivo 

Municipal estude a possibilidade de desenvolver programa Assistencial de Habitação Rural; 

nº 053 - Indicação para que o Executivo Municipal estude a possibilidade de realizar gincana 

municipal, em período adequado durante o ano, sendo desenvolvida nas modalidades de 

futebol, vôlei, bochas, aspectos culturais, Aluno Ouro, Cenas da Natureza, Área Ambiental; 

nº 054 - Indicação para que o Executivo Municipal estude a possibilidade de elaborar Projeto 

de Lei contemplando aos proprietários dos terrenos que possuem passeio público concluído 

com desconto no IPTU, com percentual a ser discutido; nº 055 - Pedido de Informação para 

que o Executivo Municipal forneça planilha contendo valores arrecadados com multas de 

trânsito e a devida aplicação dos mesmos em educação de trânsito, engenharia de tráfego e 

sinalização viária, nos últimos 04 anos, conforme prevê Art. 320 do CTB e deliberação do 

Contran nº 033, de 03/04/2002; nº 056 - Moção de Reconhecimento ao Restaurante Farina, 

pelos 50 anos de atividades e pioneirismo no ramo alimentício em Veranópolis; nº 057 - 

Moção de Reconhecimento à ACORVE – Clube de Corredores de Rua de Veranópolis, pelos 

relevantes serviços prestados a Comunidade Veranense; nº 058 - Pedido de Informação para 

que o Executivo Municipal informe qual o valor em recursos devidos ao FAPS; nº 059 - 
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Indicação para que o Executivo Municipal fiscalize a aplicação das regras previstas no Plano 

Diretor, conforme classificação das Zonas Residenciais Mistas – ZRM, quanto a instalação de 

empreendimentos comerciais (pavilhões, indústrias) em loteamentos residências; nº 060 - 

Pedido de Informação para que o Executivo Municipal forneça cópia das planilhas 

orçamentárias elaboradas pela Engenharia do Município, que constam nos processos 

licitatórios e cópias das propostas orçamentárias apresentadas pelas empresas vencedoras 

desses processos licitatórios referente a obras de pavimentação asfáltica realizadas pelo 

Município entre os anos de 2009 a 2012; nº 061 - Pedido de Informação para que o Executivo 

Municipal informe os motivos da empresa contratada para execução de obra de pavimentação 

asfáltica na Estrada Municipal Linha Parreira Horta, objeto de Operação de Crédito junto ao 

BADESUL, não estar executando os serviços no local; nº 062 - Indicação para que o 

Executivo Municipal estude a possibilidade de ser construído concreto/pavimento nas abrigos 

de ônibus de Veranópolis, as quais se encontram sem o mesmo; nº 063 - Indicação para que o 

Executivo Municipal estude a possibilidade de reconstruir a rede de esgoto público, partindo 

da residência de Neli Sartori, enfrente ao Colégio Agrícola até a tubulação principal do 

Loteamento Sapupema; nº 064 - Indicação para que o Executivo Municipal estude a 

possibilidade de realizar a roçada e troca de lâmpadas com defeito na Rua Capitão Pelegrino 

Guzzo em toda a sua extensão; nº 065 - Indicação para que o Executivo Municipal estude a 

possibilidade orçamentária de contemplar a comunidade de Nossa Senhora da Paz com 

recursos para término da construção do campo de futebol sete, que atenda a Legislação do 

GECONV; nº 066 - Indicação para que o Executivo Municipal estude a possibilidade de 

elaborar e enviar projeto de lei à Câmara de Vereadores, para análise, prevendo incentivos aos 

produtores orgânicos que já trabalham neste ramo e os que desejam começar esta atividade, 

desde que o produtor esteja cadastrado junto a Associação dos Produtores Ecológicos do 

Município; nº 067 - Pedido de Informação para que o Executivo Municipal informe, em 

forma de planilha discriminando em mês, quantidade e valor empenhado/pago em britas da 

Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Trânsito entre os anos de 2010 e 2012. 

Projetos de Lei do Executivo: nº 630 - Altera a Lei Municipal 5.866/2011, que institui o 

Programa Habitacional Veranópolis Nosso Lar; nº 632 – Autoriza abrir crédito especial; nº 

633 – Autoriza doação de imóvel; nº 635 -  Dispõe sobre a contratação temporária de pessoal 

para ESF – Estratégia de Saúde da Família e o PACS – Programa de Agentes Comunitários de 

saúde; nº 636 – Dispõe sobre a contratação temporária de pessoal para a Secretaria Municipal 

de Educação e Cultura; nº 637 – Autoriza o Poder Executivo a realizar despesas com o 

projeto “Poema Harmônico – Musical Instrumental Barroca – Duo Calveyra/De Olaso”; nº 

638 – Altera a Lei 5.976/2011, que autoriza o Poder Executivo a firmar Termo de Cessão de 

Uso com a AVAES; nº 639 – Altera e consolida Lei Municipal  que estabelece o Plano de 

Carreira do Magistério Público Municipal;  nº 640 – Autoriza o Poder Executivo a realizar 

despesas com o projeto “Projeto de Educação em Turismo, Cultura e Gastronomia – Pulando 

Janelas – Veranópolis.--------------------------------------------------------------------------------------

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

 

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

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

 

6 – GRANDE EXPEDIENTE: Proposições: nº 051, 052, 053, 054, 055, 056, 057, 058, 059, 

060, 061, 062, 063, 064, 065, 066, e 067 foram aprovadas por unanimidade. Projetos de Lei 

do Executivo: nº 632, 635, 636, 637, 638 e 640 foram aprovados por unanimidade. Os 

Projetos de Lei do Executivo nº 630, 633 e 639 foram encaminhados para Comissão de 
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Constituição e Justiça. -------------------------------------------------------------------------------------

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

 

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

Vereadores Nelson Domeneghini, Irineu Machado dos Santos, Jucimar Antonio Merlo, Alice 

Hoffmann Peruffo e Moisés Pertile.----------------------------------------------------------------------

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

 

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

Câmara de Vereadores, por meio de arquivo de áudio, além de toda a Sessão estar gravada em 

áudio e vídeo. -----------------------------------------------------------------------------------------------

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

 

 

8 – ENCERRAMENTO: O Presidente marcou para o dia 16 de Abril, 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                                                               

 

 

 


