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ATA Nº 28/2020 

 

Aos cinco dias do mês de outubro 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 Clóvis Simioni; 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 27/2020, sendo a mesma aprovada por unanimidade. ----------------------------------------------

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

3 – LEITURA DA CORRESPONDÊNCIA: Leitura do ofício nº 303/2020 – 

Encaminhamento de Decreto Executivo nº 6.652/2020; Leitura do ofício nº 304/2020 – 

Encaminhamento de Decreto Executivo nº 6.702/2020; Leitura do ofício nº 305/2020 – 

Encaminhamento de Decreto Executivo nº 6.708/2020; Leitura do ofício nº 209/2020 – 

Crédito de Recursos Financeiros – Orçamento Geral da União; Leitura do ofício nº 06/2020 – 

Agradecimento Câmara de Vereadores de Carlos Barbosa; Leitura do ofício nº 21/2020 – 

Prestação de Contas ACAUVE – Agosto/2020. --------------------------------------------------------

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

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

 
4 – PEQUENO EXPEDIENTE: Proposições com entrada na Casa: nº 51 – Criar um 

programa de incentivo aos agricultores para construção de aviários Dark House, e seja 

também realizado um estudo, com o secretário de finanças juntamente com as empresas de 

comercialização de frango de corte(Avicultura) para calcular o retorno tributário ao 

município;  nº 52 – Disponibilizar guarda para a Praça XV de Novembro; nº 53 – Realizar 

ações nas datas comemorativas, junto ao comércio local e as pequenas e micro empresas, 

buscando alavancar tais atividades que sofreram um grande impacto em decorrência da 

Pandemia; nº 54 – Criar um local destinado aos jovens realizarem encontros, festivais, shows, 

festas com som automotivo aos finais de semana. A juventude carece de um espaço na nossa 

cidade; nº 55 – Revitalizar as paradas de ônibus do Bairro Sagrado Coração de Jesus 
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(Medianeira III); nº 56 – Realizar convênio com empresa de máquinas de moer milho para 

fazer silagem, nos mesmos moldes de incentivo; nº 57 – Implantar placas de “sinalização 

indicativa” no perímetro rural do município; nº 58 – Criar legislação no sentido de 

preservação da pavimentação atual na Rua Carlos Barbosa em toda sua extensão; nº 59 – 

Realizar a instalação de boca de lobo no bueiro localizado na esquina das Ruas Marechal 

Deodoro e Pinheiro Machado; nº 60 – Implementar o transporte coletivo municipal nas 

Comunidades do interior que não o possuem. Que o transporte seja realizado de forma 

semanal ou quinzenal conforme a viabilidade; nº 61 – Realizar a limpeza, sinalização vertical 

e horizontal das estradas pavimentadas do interior do Município. Projetos de Lei Legislativo 

com entrada na Casa: nº 31 –  Homologa os créditos adicionais extraordinários abertos e 

incorporados ao orçamento do ano de 2020 em decorrência de situação de Calamidade 

Pública; nº 32 –  Homologa os créditos adicionais extraordinários abertos e incorporados ao 

orçamento do ano de 2020 em decorrência de situação de Calamidade Pública; nº 33 –  

Homologa os créditos adicionais extraordinários abertos e incorporados ao orçamento do ano 

de 2020 em decorrência de situação de Calamidade Pública; nº 34 – Cria o Programa de 

prevenção, controle e orientação à Hepatite C no município e dá outras providências. ----------

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

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

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

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

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

6 – GRANDE EXPEDIENTE: Proposições com entrada na Casa: Indicações  nº 51, 52, 

53, 54 e 56 – Encaminhadas para a Comissão de Constituição e Justiça; nº 55, 57, 58, 59, 60 e 

61 - Encaminhadas para a Comissão de Obras e Serviços Públicos. Proposições com 

parecer: Indicações nº 49 e 50 aprovadas por unanimidade; Projetos de Lei Legislativo com 

entrada na Casa: nº 31, 32 e 33 encaminhados para as Comissões de Constituição e Justiça e 

Finanças, Orçamentos e Contas; nº 34 encaminhado para a Comissão de Constituição e 

Justiça. Projeto de Lei Legislativo com Parecer:   nº 30 aprovado 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. -----------------------

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

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

Vereadores para o dia dezenove de outubro 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 

 


