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                                            ATA Nº 028/2012 

 
 

Aos três dias do mês de setembro 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. 

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

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

Ao início da Sessão, foi realizada a posse do Suplente de Vereador Claudio Piccoli – PP que 

assumiu a cadeira do Vereador Celito Bortoli durante o mês de setembro de dois mil e doze. --

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

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

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, Claudio Piccoli; 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 027/2012 a mesma foi aprovada por 

unanimidade. ------------------------------------------------------------------------------------------------

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

 

3 - LEITURA DA CORRESPONDÊNCIA: Efetuada a leitura do Ofício do Executivo 

Municipal nº 0278/2012 e nº 258/2012, encaminhando Projetos de Lei para tramite na Casa. O 

Presidente recebeu os referidos projetos em tramitação normal. Também foi efetuada a leitura 

do Ofício nº 001/2012 da ACIV, o qual informa a nova composição da Diretoria da entidade. 

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

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

 

 4 – PEQUENO EXPEDIENTE: Veto: Veto do Executivo ao Projeto de Lei Legislativo nº 

021/2012; Proposições: nº 148 – Indicação para que o Executivo Municipal estude a 

possibilidade de a cada quatro meses, realize patrolagem e britagem nas estradas públicas e 

suas vicinais; nº 149 – Indicação para que o Executivo Municipal estude a possibilidade de 

fazer refúgio central no entroncamento da Estrada Linha Parreira Horta com a Estrada para 

Nossa Senhora da Saúde, tornando PARADA OBRIGATÓRIA para os veículos que se 

deslocam sentido centro interior e desejam ingressar na estrada para Nossa Senhora da Saúde 

e, caso necessário, o alargamento da estrada neste trecho; nº 150 – Indicação para que o 

Executivo Municipal estude a possibilidade de fazer alargamento de aproximadamente dois 

metros na ponto sob o rio Jabuticaba (Pastore); nº 151 – Indicação para que o Executivo 

Municipal estude a possibilidade de realizar rebaixamento e as melhorias necessárias na 

estrada que liga as comunidades de Santo Antonio da Segunda a São José da Terceira; nº 152 

– Indicação para que o Executivo Municipal estude a possibilidade de implementar, de forma 

experimental, o estacionamento rotativo em uma das ruas centrais da cidade aos moldes das 

cidades de Vacaria e Curitiba; nº 153 – Indicação para que o Executivo Municipal estude a 

possibilidade de executar projeto de plantio de cento e oitenta mudas de árvores das espécies 
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ipê amarelo e ipê roxo nas áreas destinadas ao passeio público do bairro Industrial Ildo Parise. 

Projeto de Lei Legislativo: nº 022 – Inclui o Parágrafo Único ao Art. 92 do Código de 

Postura do Município, Lei Municipal nº 5.605/2009. Projetos de Lei do Executivo com 

parecer de Vereador nº 688 – Autoriza o Poder Executivo a realizar despesas com o Projeto 

“20ª Feira do Livro e 3º Festival de Arte Mágica 2012. ‘Tema: Aprendi novas palavras e 

tornei outras mais belas’ Drummond”; Projetos de Lei do Executivo: nº 690 – Autoriza o 

Poder Executivo a realizar despesas com o “Torneio Regional Ornitológico – Canários”; nº 

691 – Autoriza o Poder Executivo a realizar despesas com o Projeto “Semana da Criança”; nº 

692 – Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2013; nº 689 – 

Aprova o Plano Municipal de Cultura do Município de Veranópolis.  

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

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

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

 

6 – GRANDE EXPEDIENTE: Veto: Veto do Executivo Municipal ao Projeto de Lei 

Legislativo nº 021/2012, encaminhado para Comissão de Constituição e Justiça; Proposições: 

nº 148, 149, 150, 151, 152 e 153 foram aprovadas por unanimidade. Projeto de Lei 

Legislativo: nº 022/2012 – Aprovado por unanimidade. Projeto de Lei do Executivo com 

Parecer de Vereador: nº 688, aprovado com sete votos favoráveis e um contrário; Projetos 

de Lei do Executivo: nº 690 e 691 foram aprovados por unanimidade. O Projeto de Lei do 

Executivo nº 692 foi encaminhado para Comissão de Finanças, Orçamento e Contas; o 

Projeto de Lei Executivo nº 693 foi encaminhado para as Comissões de Constituição e Justiça 

e de Educação, saúde, Ação social e Meio Ambiente. ------------------------------------------------

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

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

 

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

Vereadores: Jucimar Antonio Merlo e Claudio Piccoli. -----------------------------------------------

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

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

 

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

áudio nos ANAIS da Câmara de Vereadores, além de toda a Sessão estar gravada em áudio e 

vídeo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

 

8 – ENCERRAMENTO: O Presidente marcou para o dia 11 de setembro, 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                                                               

 


