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ATA Nº 25/2018 

 

 
 

Aos três dias do mês de setembro de dois mil e dezoito, 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 da Vereadora Mara 

Lourdes Garib Guzzo.  -------------------------------------------------------------------------------------

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

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

1 – ABERTURA E VERIFICAÇÃO DO QUORUM: A Presidente solicitou ao Secretário 

que procedesse a verificação das presenças. Estavam presentes e assinaram o respectivo livro, 

os vereadores: PMDB – Mara Lourdes Garib Guzzo e Leocride Bataglion; PDT – Thomas 

Schiemann e Luis Carlos Comiotto; PSD – João Guilherme Mazetto e Rodrigo Costa; PP – 

Danilo Balotin; PT – Jucimar Antônio Merlo; PTB - Aristeu André Caron. -----------------------

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

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

 

2 – DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ATA: Foi realizada a discussão e votação da Ata        

nº 24/2018, sendo a mesma aprovada por unanimidade. ----------------------------------------------

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

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

 

3 – LEITURA DA CORRESPONDÊNCIA: Leitura do ofício nº 237/2018 – 

Encaminhamento de Projetos de Lei do Executivo nº 265 a 270/2018, para trâmite na casa. ---

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

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

 

4 – PEQUENO EXPEDIENTE: Proposições com entrada na Casa: nº 85 – Moção de 

Aplauso ao Senhor Giancarlo Nappi, pela participação e conquista de medalhas de Bronze e 

Prata na Olimpíada Internacional das Ciências da Terra na Tailândia; nº 86 – "Efetuar a 

fiscalização das empresas que utilizam caldeiras no processo de produção, bem como, 

solicitar a regularização de eventual problema na chaminés e filtros; nº 87 –  Implantar 

academia ao ar livre, na praça pública do Bairro Vila Azul, localizada ao lado da igreja da 

Comunidade; nº 88 –  Criar um programa para qualificar e preparar psicologicamente a 

pessoa com deficiência e sua família para ingressar no mercado de trabalho; nº 89 –    

Fornecer a todos os motoristas de ambulâncias do município o curso de socorrista. Projetos 

de Lei Executivo com entrada na Casa: nº 265 –  Institui, no âmbito do Município de 

Veranópolis, o procedimento de autorregularização tributária e dá outras providências;          

nº 266 –  Altera lei que estabelece o plano de carreira do Magistério Público do Município e 

dá outras providências; nº 267 –  Autoriza o Município receber em doação equipamentos 

antigos de rádios receptores e similares; nº 268 – Autoriza o poder executivo a realizar 

despesas com o Projeto "26ª Feira do Livro de Veranópolis. Tema: "Cultura: Olhos de quem 

lê..." Lema: Ler, escrever e perenizar pelas letras é dar asas aos sonhos... à vida!”;                 
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nº 269 –  Dispõe sobre a contratação temporária de pessoal para a Secretaria Municipal da 

Educação, Esportes, Lazer e Juventude; nº 270 –  Dispõe sobre a contratação temporária de 

pessoal para a Secretaria Municipal da Saúde.----------------------------------------------------------

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

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

 

 5 – COMUNICAÇÃO DE LÍDER: Nenhum Vereador fez uso da Tribuna para 

comunicação de Líderes. ----------------------------------------------------------------------------------

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

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

 

6 – GRANDE EXPEDIENTE: Proposições com parecer: Indicações nº 82 e 84 aprovadas 

por unanimidade; Indicação nº 83 rejeitada por cinco votos a quatro. Proposições com 

entrada na Casa: Indicação nº 85 – Encaminhada para a Comissão de Homenagens e 

Títulos; Indicações nº 86 a 89 – Encaminhadas para a Comissão de Obras e Serviços Públicos; 

Projeto de Lei Executivo com parecer: nº 236, 261, 262, 263 e 264 aprovados por 

unanimidade. Projetos de Lei Executivo com entrada na Casa: nº 265 e 267 encaminhados 

para a Comissão de Constituição e Justiça; nº 266, 268, 269 e 270 encaminhados para as 

Comissões de Finanças, Orçamentos e Contas e Constituição e Justiça. ---------------------------

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

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

 

7 – EXPLICAÇÕES PESSOAIS: O vereador Thomas Schiemann fez uso da Tribuna para 

Explicações Pessoais. --------------------------------------------------------------------------------------

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

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

Toda a Sessão encontra-se gravada em áudio e vídeo  nos anais da Câmara. ----------------------

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

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

 

8 – ENCERRAMENTO: A Presidente marcou a próxima Sessão Ordinária da Câmara de 

Vereadores para o dia dez de setembro do corrente ano, às dezenove horas. Nada mais 

havendo a tratar, a Presidente encerrou a Sessão agradecendo a presença de todos. 

 

 

 

 

 

 

 

MARA LOURDES GARIB GUZZO                ARISTEU ANDRÉ CARON 

Presidente                 Secretário 


