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                                             ATA  Nº 015/2012 

 
 

Aos sete dias do mês de maio 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 012/2012, 013/2012 e 014/2012, 

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

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

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

 

3 - LEITURA DA CORRESPONDÊNCIA: Foi efetuada a leitura do ofício nº 0141/2012 

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 0137/2012 do Executivo Municipal em resposta a 

Renovação de Pedido de Informações nº 079/2012, referente ao Pedido de Informações nº 

060/2012, do Vereador Luciano Rustick, Ofício nº 0138/2012 do Executivo Municipal em 

resposta ao Pedido de Informações nº 067/2012 do Vereador Luciano Rustick, Ofício nº 

0139/2012 do Executivo Municipal em resposta ao Pedido de Informações nº 075/2012 do 

Vereador Luciano Rustick e Ofício nº 0167/2012 do Poder Judiciário. ----------------------------

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

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

 

 4 – PEQUENO EXPEDIENTE: Proposições: nº 084 – Pedido de Informação para que o 

Executivo informe desde o início do Gemellaggio o nome e o número de pessoas que 

participaram das viagens para a Itália; nº 085 – Indicação para que o Executivo Municipal 

estude a possibilidade de, juntamente com o DAER, fazer o aproveitamento do material 

retirado da reforma do asfalto para que seja utilizado na melhoria do acostamento da rodovia 

RSC 470, no perímetro pertencente ao município; nº 086 - Indicação para que o Executivo 

Municipal estude a possibilidade de em todas as estradas do interior onde há asfalto, que se 

faça a manutenção das valetas para o escoamento da água; nº 087 – Indicação para que o 

Executivo Municipal estude a possibilidade de execução de obras de drenagem (abertura de 

valeta, colocação de tubos) e britagem na Estrada São Gotardo, Travessa Trintinaglia, em 

frente às Famílias Tedesco; nº 088 – Indicação para que o Executivo Municipal estude a 

possibilidade de interceder junto ao Conselho Paroquial, da Paróquia São Luiz Gonzaga, para 

que sejam instalados corrimões na escadaria (frontal) de acesso à Igreja Matriz São Luiz 
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Gonzaga; nº 089 – Indicação para que o Executivo Municipal estude a possibilidade de 

efetuar melhorias na intensidade da iluminação pública na intersecção das Ruas Epitácio 

Pessoa, Princesa Isabel e Fabiano Reschke, no canteiro paralelo à RSC 470, em frente ao 

prédio nº 1505; nº 090 – Indicação para que o Executivo Municipal estude a possibilidade de 

elaborar projeto para desenvolver e implantar “Plano Turístico” para o Município de 

Veranópolis, sendo o mesmo executado por agência especializada em turismo; nº 091 – 

Indicação para que o Executivo Municipal estude a possibilidade de, nos eventos realizados 

pela Prefeitura Municipal e aqueles realizados pela iniciativa privada que requerem 

autorização da municipalidade, quer em locais fechados ou semi-fechados, que seja exigida a 

instalação de recipientes próprios (lixeiras) para coleta do lixo e colocação de material visual 

e uso de meio sonoro proibindo o uso de “cigarro” e assemelhados; nº 092 – Moção de apelo 

para que o Governo do Estado do Rio Grande do Sul pela retomada do projeto de 

asfaltamento da ERS 448 e ERS 437 e para a celebração do convênio de manutenção das 

referidas rodovias; nº 093 – Moção de Apoio ao Setor Vitivinícola; nº 094 - Indicação para 

que o Executivo Municipal estude a possibilidade de implantação de um Centro de 

Reabilitação de Dependentes Químicos e Alcoolismo; nº 095 – Indicação para que o 

Executivo Municipal estude a possibilidade de aumentar o grau de circunferência das rótulas 

nas Avenidas Centrais como forma de obrigar os condutores a reduzirem a velocidade; nº 096 

– Indicação para que o Executivo Municipal estude a possibilidade de instalação de uma 

sinaleira na Avenida Julio de Castilhos, esquina com a Avenida Osvaldo Aranha; nº 097 – 

Pedido de Providências para que o Executivo Municipal providencie o alargamento da 

Estrada pública de Nossa Senhora das Dores, acesso a propriedade de Iracema Barato e Olavo 

Barato; nº 098 – Pedido de Providências para que o Executivo Municipal providencie a 

manutenção da Estrada (roçada, patrolagem e britagem) na comunidade de Auxiliadora, 

Travessão com São José da 1ª, no acesso as propriedades ER Amantino, Nelson Benazzi e 

família Bressiani. Projetos de Lei do Executivo: nº 649 – Autoriza o Poder Executivo a 

conceder auxílio financeiro para o Planalto Futebol Clube; nº 650 – Altera a Lei Municipal nº 

5.998/2011, que estabelece o Plano de Carreira dos Servidores Públicos Municipais; nº 651 – 

Autoriza abrir Crédito Especial; nº 652 – Autoriza o Poder Executivo a realizar despesas com 

o projeto “7ª Semana do Museu”. ------------------------------------------------------------------------

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

 

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

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

 

6 – GRANDE EXPEDIENTE: Proposições: nº 084, 085, 086, 087, 088, 089, 090, 091, 092, 

093, 094, 095, 097 e 098 foram aprovadas por unanimidade; A proposição nº 096 foi 

aprovado com 07 votos favoráveis e 01 voto contrário. Projetos de Lei do Executivo: nº 649, 

650, 651 e 652 foram aprovados por unanimidade. ----------------------------------------------------

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

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

 

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

Vereadores: Ver. Nelson Domeneghini, Ver. Celito César Bortoli, Ver. Moisés Pertile, Ver. 

Irineu Machado dos Santos e Ver. Luciano Rustick. --------------------------------------------------

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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 14 de maio, às 19 horas a próxima 

sessão Ordinária 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                                                               

 

 

 

 

 


