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                                             ATA  Nº 017/2012 

 

 

 
 

Aos vinte e dois 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 da Ata nº 016/2012 a mesma foi aprovada por 

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

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

 

3 - LEITURA DA CORRESPONDÊNCIA: Foi efetuada a leitura do ofício nº 0160/2012 

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 nº 0158/2012 do Executivo Municipal em resposta ao 

Pedido de Informações dos Vereadores Moisés Pertile e Celito Bortoli contido na Proposição 

nº 055/2012. Leitura do Ofício do Executivo Municipal nº 0161/2012 em resposta ao Pedido 

de Informações dos Vereadores Jucimar Merlo e Volmir Peracchi contido na Proposição nº 

081/2012. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

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

 

 4 – PEQUENO EXPEDIENTE: Proposições: nº 101 – Pedido de Providências para que o 

Executivo Municipal providencie, nas estradas do interior onde há asfalto, passagem para o 

gado em forma de viaduto, especialmente na propriedade de José Bassani; nº 102 – Pedido de 

Providências para que o Executivo Municipal providencie o conserto de esgoto na Rua 

Adriano Farina, próximo a residência nº 706; nº 103 – Moção de Reconhecimento para a 

Sociedade Bochófila Planalto pelos 50 anos de fundação; nº 104 – Pedido de Providências 

para que o Executivo Municipal providencie onde há substituição de lâmpadas danificadas 

que permaneçam lâmpadas da mesma potência; nº 105 – Pedido de Providências para que o 

Executivo Municipal providencie regularização onde há ondulações transversais (lombada 

elevada) que se encontram em desacordo com a Resolução nº 39 do CONTRAN; nº 106 – 

Indicação para que o Executivo Municipal estude a possibilidade de desenvolver projeto a fim 

de aproveitar os artistas locais que queiram se apresentar, gratuitamente, nos domingos a tarde 
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das 16 h às 19 h, no coreto da Praça XV de Novembro; nº 107 – Indicação para que o 

Executivo Municipal estude a possibilidade, através de convênio com o Hospital São 

Pelegrino e o Cartório de Registro de Pessoas Naturais, criem um banco de dados onde os 

dados das crianças nascidas sejam inseridos desde o momento de seu nascimento, 

complementado com seu registro e alimentado constante com dados das vacinações e outros; 

nº 108 – Indicação para que o Executivo Municipal estude a possibilidade de construir pórtico 

de acesso à estrada para Lajeadinho e Monte Bérico, próximo a RSC 470; nº 109 – Indicação 

para que o Executivo Municipal estude a possibilidade de providenciar a instalação do Projeto 

Cidade Digital – Internet Para Todos, no município de Veranópolis; nº 110 –Indicação para 

que o Executivo Municipal estude a possibilidade de realizar melhorias no sistema de 

comunicação telefônica na Comunidade de Sapupema, partindo defronte ao CTG, até a 

Indústria Esferaval. Projetos de Lei do Executivo: nº 655 – Altera e consolida a Lei que 

institui o Fundo de Aposentadoria e Pensão do Servidor – FAPS e dá outras providências; nº 

656 – Autoriza o Poder Executivo a realizar despesas com o Projeto “Doação de 

Sangue/Hemocentro Regional de Caxias do Sul”; nº 657 – Autoriza realizar despesas com o 

Projeto “Dia do Desafio – Você merece uma rotina mais da saudável”; nº 358 – Autoriza o 

Poder Executivo a realizar despesas com o Projeto “Taça Prefeito Municipal de Bochas”; nº 

659 – Autoriza abrir Crédito Especial; nº 660 – Autoriza o Município repassar recursos 

financeiros à Associação Veranense de Assistência Em Saúde – AVAES; nº 661 – Altera o 

Código Tributário do Município, estabelecido pela Lei Municipal nº 3.482 e da outras 

providências. ------------------------------------------------------------------------------------------------

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

 

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

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

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

 

6 – GRANDE EXPEDIENTE: Proposições: nº 101, 103, 106, 107, 108, 109 e 110 foram 

aprovadas por unanimidade. As proposições nº 102, 104 e 105 foram aprovadas com 07 votos 

favoráveis e 01 voto contrário. Projetos de Lei do Executivo: nº 656, 657, 658, 659 e 660 

foram aprovados por unanimidade. Os Projetos de Lei nº 655 e 661 foram encaminhados à 

Comissão de Constituição e Justiça. ---------------------------------------------------------------------

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

 

7 – EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Fez uso da Tribuna para as Explicações Pessoais o 

Vereador 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. -----------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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8 – ENCERRAMENTO: O Presidente marcou para o dia 04 de junho, 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                                                               

 

 

 

 

 

 

 


