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                                             ATA  Nº 023/2012 

 
 

Aos dezesseis dias do mês de julho 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 – Irineu Machado dos Santos, PT – Volmir Peracchi, PSB – 

Jucimar Antonio Merlo, PSD - Moisés Pertile. Foi registrada a falta justificada por motivo de 

saúde, através de Atestado Médico, da Vereadora Alice Hoffmann Peruffo – PMDB. -----------

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

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

 

2 – VOTAÇÃO DA ATA: Efetuada a votação da Ata nº 022/2012 a mesma foi aprovada por 

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

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

 

3 - LEITURA DA CORRESPONDÊNCIA: Foi efetuada a Leitura das seguintes 

correspondências recebidas: Ofício nº 208/2012 do Executivo Municipal que encaminha 

projetos de Lei para tramitação. O Presidente recebeu os projetos e determinou que os 

mesmos tramitarão em regime normal; Efetuada leitura do Ofício nº 205/2012 do Executivo 

Municipal em resposta o Pedido de Providências nº 117/2012 do Vereador Luciano Rustick; 

Ofício da Associação Atlética Veranópolis encaminhando cópia da Prestação de Contas de 

recursos recebidos do Município; e Ofício do Assessor Jurídico informando e justificando sua 

ausência na referida Sessão Ordinária. ------------------------------------------------------------------

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

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

 

 4 – PEQUENO EXPEDIENTE: Proposições: nº 127 – Pedido de Providêcias para que o 

Executivo Municipal providencie a execução de obra de rede pública de esgoto nas 

proximidades do Restaurante Dona Cândida; nº 128 – Indicação para que o Executivo 

Municipal estude a possibilidade de prever, na elaboração da LDO e posteriormente na LOA, 

meta e recursos para ampliação da rede trifásica no interior na Comunidade de São Caetano 

do Moinho; nº 129 – Indicação para que o Executivo Municipal estude a possibilidade de 

consultar o DAER da viabilidade e autorização para o Município executar pavimentação, em 

paralelepípedos, na RS 355, partindo do final da pavimentação asfáltica até em frente à Igreja 

e o Salão Comunitário da Comunidade de São Francisco do Retiro. Em caso positivo, que o 

Município preveja, na elaboração da LDO e da LOA, meta e recursos para o desenvolvimento 

de projeto técnico e posterior execução da referida obra; nº 130 – Pedido de Providências para 

que o Executivo Municipal providencie a canalização de esgoto na rede pública que “corre a 

céu aberto” na propriedade de Airton Késties e proprietários vizinhos, na Rua Vereador 
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Raymundo Zanettini, conforme abaixo assinado dos moradores anexo à proposição; Projeto 

de Lei Legislativo: nº 017 – Inclui o Art. 114 –A e Parágrafo único no Código de Postura do 

Município, Lei Municipal nº 5.605/2009; Projetos de Lei do Executivo: nº 677 – Autoriza o 

Poder Executivo a conceder auxílio financeiro para o Moto Grupo Os Farrapos Trilheiros; nº 

678 – Autoriza abrir crédito especial; nº 679 – Autoriza o Poder Executivo a firmar Termo de 

Cessão de uso com  a AVAES. ---------------------------------------------------------------------------

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

 

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

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

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

 

6 – GRANDE EXPEDIENTE: Proposições: nº 127, 128, 129 e 130 foram aprovadas por 

unanimidade. Projeto de Lei Legislativo: nº 017 – Aprovado por unanimidade. Projetos de 

Lei do Executivo: nº 677, 678 e 679 – aprovados por unanimidade. -------------------------------

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

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

 

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

Vereadores: Moisés Pertile e Volmir Peracchi. --------------------------------------------------------

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

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

 

Os pronunciamentos proferidos durante as Explicações pessoais encontram-se registrados em 

áudio nos ANAIS da Câmara de Vereadores -----------------------------------------------------------

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

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

 

8 – ENCERRAMENTO: O Presidente marcou para o dia 23 de julho, 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                                                               

 

 

 

 

 

 


