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ATA Nº 09/2020 

 

Aos seis dias do mês de abril de dois mil e vinte, 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 Luis Carlos 

Comiotto.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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: PDT – Luis Carlos Comiotto e Thomas Schiemann; PTB - Aristeu André 

Caron; PMDB – Mara Lourdes Garib Guzzo e Alcides Rigo; PSD – João Guilherme Mazetto 

e Rodrigo Costa; PT – Jucimar Antônio Merlo. Não registrou-se a presença do Vereador 

Danilo Balotin, isentando-se de sanções administrativas,  conforme  Decreto 03/2020, Art. 5º.  

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

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

nº 08/2020, sendo a mesma aprovada por unanimidade. ----------------------------------------------

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

3 – LEITURA DA CORRESPONDÊNCIA: Leitura do ofício nº 115/2020 – 

Encaminhamento de Projetos de Lei do Executivo nº 535 a 537/2020, para trâmite na casa; 

Leitura do ofício nº nº 123/2020 – Encaminhamento de Projetos de Lei do Executivo             

nº 538/2020, para trâmite na casa. -----------------------------------------------------------------------

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

 
4 – PEQUENO EXPEDIENTE: Indicações: nº 04 – Priorizar caminhoneiros/profissionais 

do setor de transporte e funcionários de depósitos de frutas e verduras na vacinação contra o 

vírus da gripe Influenza; nº 05 – Oferecer uma estrutura com espaço físico amplo, para não 

haver possibilidade de contágio do Coronavírus, com computadores e servidor treinado para 

atender a população autônoma, desempregados, microempreendedores individuais, 

trabalhadores informais, pessoas em situação de vulnerabilidade social, e demais beneficiados 

conforme estabelece a Lei 1066/2020. Projetos de Lei Legislativo com entrada na Casa: nº 

08 –  Denomina vias públicas de nossa cidade e revoga a lei nº 7.505 de 24 de março de 2020. 

Projetos de Lei Executivo com entrada na Casa: nº 535 – Reconhece a calamidade Pública 

Municipal, convalida as medidas disciplinadas no Decreto Municipal nº 6.569, de 20 de 

março de 2020, autoriza a prorrogação de vencimento, dívidas de natureza tributárias e não 

tributárias do exercício de 2020 e dá outras providências;  nº 536 –  Dispõe sobre o controle e 
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uso racional de água potável distribuída pela rede Pública Municipal, proibindo o uso não 

racional nas edificações, institui o Programa Municipal de Conscientização e Conservação do 

Uso Racional da água e dá outras providências; nº 537 – Dispõe sobre a contratação 

temporária de profissionais para a Secretaria Municipal da Saúde; nº 538 – Autoriza abertura 

de crédito especial. -----------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

6 – GRANDE EXPEDIENTE: Proposições com entrada na Casa: nº 04 e 05 – 

Encaminhadas para a Comissão de Constituição e Justiça; Proposições com parecer: nº 04 e 

05 aprovadas por unanimidade; Projetos de Lei Legislativo com entrada na Casa: nº 08 

encaminhado para as Comissões de Constituição e Justiça e Homenagens e Títulos. Projetos 

de Lei Legislativo com Parecer:   nº 08 aprovado por unanimidade; Projetos de Lei 

Executivo com entrada na Casa: nº 535, 537 e 538 encaminhados para as Comissões de 

Constituição e Justiça e Finanças, Orçamentos e Contas; nº 536 encaminhado para a 

Comissão de Constituição e Justiça. Projetos de Lei Executivo com parecer:  nº 535 a 538 

aprovados por unanimidade. ------------------------------------------------------------------------------

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

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: O Presidente marcou a próxima Sessão Ordinária da Câmara de 

Vereadores para o dia treze de abril do corrente ano, às dezenove horas. Nada mais havendo a 

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

 

 

    LUIS CARLOS COMIOTTO                            ARISTEU ANDRÉ CARON 

Presidente                 Secretário 

 


