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ATA Nº 26/2020 

 

Aos vinte e dois dias do mês de setembro 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 Cristiano Valduga Dal Pai; PTB - Aristeu 

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

Mazetto e Rodrigo Costa; PP – Danilo Balotin; PT – Jucimar Antônio Merlo.  -------------------

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

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

nº 25/2020, sendo a mesma aprovada por unanimidade. ----------------------------------------------

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

3 – LEITURA DA CORRESPONDÊNCIA: Leitura do ofício 006/2020 – Prestação de 

Contas Associação Atlética Veranópolis – Agosto/2020. ---------------------------------------

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

 
4 – PEQUENO EXPEDIENTE: Proposições com entrada na Casa: nº 36 – Instituir uma 

data de mobilização para doação de medula óssea e órgãos;  nº 37 – Realizar trabalhos de 

melhoramento da iluminação pública, se possível com substituição por lâmpadas de led, nas 

ruas Capitão Peregrino Guzzo e Ademir Simoneto, Bairro Santo Antônio; nº 38 – Instalar 

câmeras de monitoramento na Praça do Bairro Santo Antônio; nº 39 – Realizar o alargamento 

da Rua Vitório José Zanini, no Bairro Universal; nº 40 – Colocar grades de proteção nas 

árvores plantadas nas calçadas e canteiros centrais do município;  nº 41 – Realizar um 

programa junto às escolas ou centro cultural para realizar grafite e ou muralismo nos muros de 

acesso ao Estádio Alsemiro Laurino Guzzo; nº 42 – Implantar nas Escolas Públicas de 

Veranópolis, o “Projeto Desvendando as Profissões”; nº 43 – Comprar ou contratar serviços 

de empresa especializada em equipamento tipo “DRONE”, para ficar a disposição de todas as 

secretarias constituídas; nº 44 – Estudar a possibilidade da criação do “Projeto Som e 

Imagens”; nº 45 – Encaminhar um “Projeto de Lei” que dispõe sobre a proibição do corte dos 

serviços de fornecimento de energia e água no Município de Veranópolis na véspera de final 

de semana ou feriado na área urbana e rural de nosso município; nº 46 – Estudar a 
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possibilidade de alterar a Lei Municipal nº 7.192, de 31 de julho de 2018, no artigo 2º, 

incluindo o inciso IV, com a seguinte redação: “Fornecimento de composto orgânico aos 

agricultores orgânicos do município com subsídio de 70% até o limite de 40 metros cúbicos 

ou 30 toneladas ou duas cargas completas por produtor/ano. Sendo divido este volume em 

cargas completas, com 15 toneladas/carga, a serem transportadas conforme disponibilidade 

dos veículos da empresa vencedora da licitação, diretamente na propriedade dos beneficiados; 

nº 47 – Estudar a possibilidade da criação do programa “Adote uma parada de ônibus;     nº 

48 – Encaminhar um Projeto de Lei que trate de firmar parcerias com proprietários de 

imóveis: industriais, comerciais, particulares (contribuintes), para fins de autorizar o 

município a receber, a título de doação, serviços de mão de obra ou adoção de vias públicas, 

canteiros e praças.-------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

6 – GRANDE EXPEDIENTE: Proposições com entrada na Casa: Indicações  nº 36 e 42 – 

Encaminhadas para as Comissões de Constituição e Justiça e Educação, Saúde, Ação Social e 

Meio Ambiente; Indicações  nº 43, 44, 45, 46, 47 e 48 – Encaminhadas para a Comissõão de 

Constituição e Justiça; Indicações  nº 37, 38, 39, 40 e 41 – Encaminhadas para a Comissão de 

Obras e Serviços Públicos; Proposições com parecer: Indicações nº 29 a 35 aprovadas por 

unanimidade; Projeto de Lei Executivo com parecer:  nº 565 e 567 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 vinte e oito de março 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 


