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ATA Nº 35/2021 

 

Aos treze dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e um, nesta cidade de Veranópolis, na 

sala de Sessões da Câmara Municipal de Vereadores de Veranópolis, às dezoito e trinta horas, 

reuniram-se os senhores Vereadores, em caráter Ordinário, sob a Presidência do Vereador 

Cristiano Valduga Dal Pai.  -------------------------------------------------------------------------------

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

1 – ABERTURA E VERIFICAÇÃO DO QUORUM: O Presidente solicitou à Secretária 

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

os vereadores: PDT – Cristiano Valduga Dal Pai e Luis Carlos Comiotto; PTB - Aristeu 

André Caron; MDB – Eni Mattielo Tedesco, Mara Lourdes Garib Guzzo e Maria de Lourdes 

Scopel Gregol; PSD – João Guilherme Mazetto e Rodrigo Felipe Angonese Costa; PP – 

Vanderlei Zanotto.  -----------------------------------------------------------------------------------------

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

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

nº 34/2021, sendo a mesma aprovada por unanimidade. ----------------------------------------------

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

3 – LEITURA DA CORRESPONDÊNCIA: Leitura do ofício nº 428/2021 – 

Encaminhamento de Projeto de Lei Executivo nº 172 a 175, para tramitação na Casa; Leitura 

do ofício  nº 016/2021 – Prestação de contas ACAUVE;  Requerimento nº 09/2021 – 

Solicitação de férias Servidor; Requerimento nº 10/2021 – Solicitação de férias Servidor. -----

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

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

 

4 – PEQUENO EXPEDIENTE: Proposições com entrada na Casa: nº 198 – Institui o 

Programa Bolsa Atleta no Município e dá outras providências;  nº 199 –  Institui o Programa 

Bolsa Atleta Estudantil no Município de Veranópolis e dá outras providências; nº 200 – 

Disponibilizar palestras, aos jovens dos anos finais do ensino fundamental, bem como do 

ensino médio, sobre educação financeira, ou alternativamente, que efetue a capacitação dos 

docentes para tratar o tema em sala de aula; nº 201 – Criar uma campanha de divulgação e 

informação às empresas e estabelecimentos do ramo alimentício sobre a entrada em vigor da 

Lei Federal nº 14.016/2020, que dispõe sobre o combate ao desperdício e a doação de 

excedentes de alimentos para o consumo humano; nº 202 – Interceder junto à concessionária 

de energia RGE, as empresas de telefonia e internet, a retirada dos cabos e fios inutilizados ou 

obsoletos dos postes de energia elétrica, a fim de evitar a poluição visual e facilitar a 
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manutenção dos serviços, especialmente da iluminação pública. Projetos de Lei Legislativo 

com entrada na Casa: nº 11 - Institui a “Medalha do Mérito Legislativa denominada” 

“MEDALHA FEMAÇÃ” para homenagear as pessoas físicas e jurídicas que prestaram 

serviço de relevante interesse público e social ou desempenharam função pública, social e de 

divulgação a bem do interesse do Município de Veranópolis. Projetos de Lei Executivo com 

entrada na Casa: nº 172 - Altera lei que cria o Conselho e o Fundo Municipal de Turismo; 

nº 173 – Define as atualizações monetárias que tratam os artigos 534 e §1° 537, da lei 

municipal n° 7.100/2017, para o ano base de 2022; nº 174 – Institui o Programa Emergencial 

de Microcrédito para amparo ao comércio e prestadores de serviços formais do município que 

tiveram perdas significativas em função emergência de saúde pública de importância 

internacional decorrente do coronavírus (Covid-19), durante o ano de 2021 e dá outras 

providências; nº 175 – Autoriza o Poder Executivo a realizar despesas com o Projeto 

“Aniversário de Veranópolis – 124 anos revivendo histórias. ----------------------------------------

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

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

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

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

6 – GRANDE EXPEDIENTE: O Presidente consultou os demais vereadores sobre a votação 

antecipada das Indicações nº 198 e 199 e do Projeto de Lei executivo nº 174, sendo acatado 

por todos. Proposições com entrada na Casa: Indicações  nº 198 e 199 – Encaminhadas para 

a Comissão de Constituição e Justiça; Indicações nº 200, 201 e 202 – Encaminhada para a 

Comissão de Serviços Públicos. Proposições com parecer: Indicações nº 189 a 199 

aprovadas por unanimidade; Projeto de Lei Legislativo com entrada na Casa: nº 11 – 

Encaminhado para as Comissões de Constituição e Justiça e Homenagens e Títulos; Projetos 

de Lei Executivo com entrada na Casa: nº 172 encaminhado para a Comissão de 

Constituição e Justiça; nº 173, 174 e 175 encaminhados para as Comissões de Constituição e 

Justiça e Finanças, Orçamentos e Contas; Projeto de Lei Executivo com parecer: nº 168, 

171 e 174 aprovados por unanimidade. ------------------------------------------------------------------

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

7 – EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Os Vereadores Vanderlei Zanotto e João Guilherme 

Mazetto fizeram 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 vinte e um de dezembro do corrente ano, às nove horas e trinta minutos. 

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

 

 

    CRISTIANO VALDUGA DAL PAI                MARA LOURDES GARIB GUZZO 
Presidente                       Secretária 

 


