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                                             ATA  Nº 024/2012 

 
 

Aos vinte e três 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 dezenove 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, Alice Hoffmann Peruffo, PT – 

Volmir Peracchi, PSB – Jucimar Antonio Merlo, PSD - Moisés Pertile. ---------------------------

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

 

2 – VOTAÇÃO DA ATA: Efetuada a votação da Ata nº 023/2012 a mesma foi aprovada por 

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

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

 

3 - LEITURA DA CORRESPONDÊNCIA: Não haviam correspondências recebidas. -------

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

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

 

 4 – PEQUENO EXPEDIENTE: Proposições: nº 131 – Indicação para que o Executivo 

Municipal estude a possibilidade de instituir Lei para dispor sobre a comercialização de 

produtos ópticos e licenciamento do comércio varejista e de prestação de serviços de produtos 

ópticos no município de Veranópolis; nº 132 – Indicação para que o Executivo Municipal 

estude a possibilidade de efetuar emenda no Art. 39, da Lei Municipal nº 5.056, de 25 de maio 

de 2007, que dispõe sobre o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado – PDDAI do 

município de Veranópolis, objetivando compatibilizar o licenciamento da atividade comércio 

varejista de combustíveis e serviços de lavagem e pequenos reparos automotivos, na área 

urbana do município, não permitir a instalação de postos de serviços e de bombas para o 

comércio de gasolina, álcool e óleo e de garagens na área denominada de ZC – Zona Central e 

nas Zona Especiais; nº 133 – Indicação para que o Executivo Municipal estude a 

possibilidade de contemplar a Comunidade de São Valentin, na Linha Marquês do Herval 

com melhorias na área comum da comunidade – entorno da Igreja e Salão Comunitário  - 

com: a) elaboração de projeto técnico básico remodelação; b) pavimentação nas vias de 

circulação; c) iluminação central (pétala); nº 134 – Indicação para que o executivo Municpal 

estude a possibilidade de prever na elaboração da LDO e LOA, meta e recursos para 

ampliação da rede trifásica na estradas Velha da Vacaria – Comunidade de Monte Bérico, 

entre as famílias de Celso Dagostini até a residência de Luiz Tedesco; nº 135 – Indicação para 

que o Executivo Municipal estude a possibilidade de instalar boca de lobo na Rua Guilherme 

Giugno, nas proximidades da residência nº 557, após o final do calçamento; Projeto de Lei 

Legislativo: nº 018 – Dispõe sobre os subsídios pagos aos Vereadores do Município de 

Veranópolis para a Legislatura 2013/2016, disciplina o desconto por faltas injustificadas, 
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regulamenta a verba de representação do Presidente da mesa Diretora da Câmara Municipal; 

nº 019 – Fixa o subsídio dos Secretários Municipais do Município de Veranópolis.--------------

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

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

 

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

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

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

 

6 – GRANDE EXPEDIENTE: Proposições: nº 131, 132, 133, 134 e 135 foram aprovadas 

por unanimidade. Projetos de Lei Legislativo: nº 018 – Aprovado com 05 votos favoráveis e 

04 votos contrários; nº 019 – Aprovado com 07 votos favoráveis e 01 voto contrário. ----------

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

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

 

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

Vereadores: Nelson Domeneghini e Jucimar Antonio Merlo. ----------------------------------------

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

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

 

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 06 de agosto, 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                                                               

 

 

 

 

 

 

 


