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ATA Nº 34/2018 

 

 
 

Aos quatro dias do mês de dezembro de dois mil e dezoito, nesta cidade de Veranópolis, na 

sala de Sessões da Câmara Municipal de Vereadores de Veranópolis, às dezoito 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 33/2018, sendo a mesma aprovada por unanimidade. ----------------------------------------------

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

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

 

3 – LEITURA DA CORRESPONDÊNCIA: Leitura do ofício nº 336/2018 – 

Encaminhamento de Projetos de Lei do Executivo nº 309 a 312/2018, para trâmite na casa. 

Requerimento nº 16/2018 – Autorização para Sessão Solene. ---------------------------------------

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

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

 

4 – PEQUENO EXPEDIENTE: Proposições com entrada na Casa: nº 106 – Realizar as 

melhorias necessárias na estrada vicinal Linha 02 de Julho, comunidade de Lajeadinho;         

nº 107 – Criar o Projeto “Dia de Esportes na Praça ” , proporcionando atividades esportivas e 

de convivência nos finais de tarde e finais de semana; Projetos de Lei Executivo com 

entrada na Casa: nº 309 –  Dispõe sobre a reforma administrativa do CISGA, que envolve: a 

criação e regulamentação do pagamento de gratificação mensal pelo exercício da função de 

pregoeiro, a criação de cargos de auxiliar administrativo e a redução do montante do padrão 

remuneratório dos cargos em comissão, já criados, de assessor executivo, integrantes do 

quadro funcional do CISGA e dá outras providências;         nº 310 –  Institui o cadastro 

técnico municipal de atividades potencialmente poluidoras ou utilizadoras de recursos 

ambientais, e cria a taxa de controle e fiscalização ambiental municipal, de acordo com a lei 

federal 6.938/81 e alterações, e dá outras providências; nº 311 –  Dispõe sobre o Código de 

Limpeza Urbana do Município de Veranópolis e dá outras providências; nº 312 – Altera 

destinação de parte de imóvel.-----------------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

 

6 – GRANDE EXPEDIENTE: Proposições com parecer: Indicações nº 103 a 105 

aprovadas por unanimidade; Proposições com entrada na Casa: Indicação nº 106 – 

Encaminhada para a Comissão de Obras e Serviços Públicos; Indicação nº 107 – 

Encaminhada para a Comissão de Constituição e Justiça. Projeto de Lei Executivo com 

parecer:       nº 299, 302, 303, 305 a 308 aprovados por unanimidade. Projetos de Lei 

Executivo com entrada na Casa: nº 309, 310 e 311 encaminhados para a Comissão de 

Constituição e Justiça e Comissão de Finanças, Orçamentos e Contas; nº 312 encaminhado 

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

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

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

 

7 – EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Nenhum vereador 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 dezembro 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 


