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Ao trigésimo dia do mês de julho de dois mil e dezoito, às dezoito horas,
ocorreu a vigésima oitava sessão do ano de dois mil e dezoito da Cãmara
Municipal de Carazinho. O Presidente colocou em apreciação a ata 028/18.
Está em discussão a ata, não havendo vereadores que quisessem discutir
colocou em votação. Aprovado por todos. LEITURADO EXPEDIENTE:Projeto de
Lei- Janete Rossde Oliveira - Cria o Programa" Talentos de Casa"; Projeto de
Decreto - Janete Rossde Oliveira - Cria o "Banco dos Livros" ãmbito do
Município de Carazinho; Projeto de Lei - Janete Rossde Oliveira - Institui o Dia
Municipal do Leonismo; Projeto de Lei- Ivomar de Andrade - Fica autorizado o
Poder Executivo Municipal a realizar o registro do tipo sanguíneo e fator RHnos
cadastros de todos os alunos matriculados nas escolas da rede pública e
privada do município de Carazinho e da outras providências; Projeto de Lei
Complementar - João Pedro Albuquerque de Azevedo - Concede isenção de
IPTU aos contribuintes portadores de cãncer, AIDS e outras doenças e
deficiências graves e incapacitantes; Projeto de Lei - Gian Pedroso - Obriga a
apresentação da carteira de vacinação no ato da matricula nas escolas que
oferecem ensino infantil, fundamental e médio no municipio de Carazinho;
Projeto de Lei - João Pedro Albuquerque de Azevedo, Alaor Galdino Tomaz e
lvomar de Andrade - Institui o Programa " Empresa Amiga da Escola" no
ãmbito do Município de Carazinho: Oficio n° 154/18- GPC do Poder Executivo
- Encaminha Proposta de Emenda a Lei Orgãnica: Oficio n° 156/18 - GPC do
Poder Executivo - Retira Projeto de Lei n° 064/18: Oficio S/N - lvomar de
Andrade - Solicita retirada do Projeto n° 034/18. LEITURADAS INDICAÇÕES:
23227João Pedro - Solicita reparos na estrada de chão sequencial à Avenida
Pátria, inserida no Bairro Brandina: 23228 Janete Ross- Ante Projeto de Lei ;
Institui a Semana de Orientação ProfissionalPara o Primeiro Emprego: 23267
Gilson Haubert - Solicita ao setor competente para que seja feito melhorias no
calçamento da Rua Vidal de Negreiros, Bairro Pádua: 23268 Daniel Weber -
Solicita instalação de um contêiner no residencial Alvorada: 23269 Daniel
Weber - Solicita instalação de um contêiner no residencial Aldeia do Minuano:
23270 Daniel Weber - Solicita instalação de um contêiner nos residenciais
Florestas; 23271 Daniel Weber - Solicita instalação de um contêiner na Rua
João Neri Domingues, nas proximidades do antigo posto operário: 23272Gilson
Haubert - Solicita ao setor competente para que seja teito operação tapa-
buracos no asfalto na Rua OzílioSolet, BairroPrincesa: 23273Costa - o vereador
solicita que seja feito o patrolamento, ensaibramento e compactação da rua
Minas Gerais, entre a rua piauí e Pernambuco: 23275 Daniel Weber - Solicita
melhorias nas ruas do Condomínio Sol Nascente no Bairro Ouro Preto: 23276
Gilson Haubert - Solicita ao setor competente para que seja feito melhorias no
calçamento da Rua Humberto de Campos, pois a mesma encontra-se
intransitável; 23277 Daniel Weber - Solicita melhorias na e a de Molha
Pelego: 23278 Daniel Weber - Solicita limpeza e melhorias rad qu liga
Carazinho a Xadrez; 23283 Fábio Zanetli - Solicita ao Ex c I ori
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Rua Pernambuco em frente ao condomínio Oriental: 23286Costa - o vereador
abaixo assinado solicita que seja feita a operação tapa buracos na rua
travessa vitória, bairro florresta: 23301 Gilson Haubert - Solicita ao setor
competente para que seja realizado estudo para elaboração de um plano de
passeio público na Rua Itararé, centro: 23304Alaor Tomaz - Solicita que sejam
realizadas melhorias com urgência na Travessa Vitória no Bairro Floresta.
LEITURA DOS REQUERIMENTOS: 23222 Janete Ross - Seja enviado ofício de
congratulação ao ciclista Ricardo Machado . pela 80 conquista Nacional;
23223Anselmo Britzke- Votos de profundo pesar, pela perda irreparável da Sr.
TarcisioMüller. ocorrido na última terça-feira, dia 24 de julho; 23224Janete Ross
- Solicita que seja enviado ofício com os mais sinceros votos de profundo pesar
aos familiares de MARINHA ERMITAALVESMAMEDE:23225 Janete Ross- Seja
envia oficio de aplausos a Stara Carazinho cumprimentando-lhes pelo FEIRÃO
DEPEÇASESERViÇOS:23226Alaor Tomaz - Pesaraos familiares do Sr.TARCíSIO
EMíLIOMULLER" BUGIO"pelo seu falecimento ocorrido no dia 24 de Julho aos
68 anos; 23229 Janete Ross- Solicita que seja enviado ofício com os mais
sinceros votos de profundo pesar aos familiares de EVANILDODA SILVADOS
SANTOS;23230 Janete Ross- Seja enviado oficio de aplausos a óptica Renato
Joalheiro cumprimentando-lhes pelos 41 anos; 23231 Janete Ross - Seja
enviado ofício de Boas Vindas aos seis Novos Tenentes, que vão atuar na
região do 380 BPM;23232 Daniel Weber - Solicita que seja enviado ofício com
os mais sincerosvotos de profundo pesar aos familiares de TarcisioEmilioMüller;
23233 Daniel Weber - Solicita que seja enviado ofício com os mais sinceros
votos de profundo pesar aos familiares de Antonio Altair Pinto Miranda: 23234
Daniel Weber - Solicita que seja enviado ofício com os mais sinceros votos de
profundo pesar aos familiares de Florinal Ferreira; 23235 João Pedro - Seja
enviado oficio com os mais sincerosvotos de profundo pesar aos familiares de
Tarcísio Emitio Müller "Bugio";23236João Pedro - Seja enviado ofício com os
mais sinceros votos de profundo pesar aos familiares de Antonio Pinto Miranda
"Miranda"; 23237 João Pedro - Seja enviado ofício com os mais sinceros votos
de profundo pesar aos familiares de Rosicleli Schlichtine "Rosi"; 23238 Gian
Pedroso - Ofício ao COMDICACAR cumprimentando-lhes pela eleição da
nova diretoria; 23239 ErleiVieira - seja encaminhado ofício externando os mais
sinceros votos de pesar aos familiares da sempre lembrada "Rosicleli
Schlichting"; 23240 Gian Pedroso - Ofício ao Presidente do Sindicato dos
Trabalhadores Ruraisde Carazinho, cumprimentando-lhes pelos 56 Anos; 23244
ErleiVieira - Solicita que seja encaminhado ofício externando os mais sinceros
votos de pesar aos familiares da sempre lembrada "Generosa Vedana
Andreis"; 23245 Anselmo Britzke - Votos de profundo pesar, pela perda
irreparável da Sra.RosicleliSchlichting. ocorrido no dia 24 de julho: 23246João
Pedro - Requer seja enviado ofício com votos de profundo pesar pela perda
irreparável do jovem João Pedro Martini; 23247 João Pedro - Requer seja
enviado ofício com votos de profundo pesar pela perda irreparável da Sra.
Generosa Vedana Andreis: 23248João Pedro - Requer seja envi fi com
votos de profundo pesar pela perda irreparável da Sra. Ros ina a e stein~
Barden; 23249João Pedro - Requer seja enviado ofício com v to de p undo
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pesar pela perda irreparável do Sr. Florinal Ferreira; 23250 Erlei Vieira - seja
encaminhado ofício externando os mais sincerosvotos de pesar aos familiares
do sempre lembrado "NERIRODRIGUESDE LIMA"; 23251 Fábio Zanetti - seja
enviado ofício a família com mais sinceros votos de profundo pesar, pela
perda irreparável do jovem JOÃO PEDROMARTINI;23252 Fábio Zanetti - Seja
enviado ofício de aplausos ao COMDICA cumprimentando-lhes pela eleição
da nova diretoria; 23253 Fábio Zanetti - Seja enviado ofício a família com mais
sinceros votos de profundo pesar, pela perda irreparável do Sr. TARCíSIO
EMíLIOMÜLLER"BUGIO";23254Fábio Zanetti - Seja enviado ofício de aplausos a
relojoaria e óptica RENATOJOALHEIRO,pelos 41 anos em nosso municipio;
23255 Daniel Weber - Solicita que seja enviado ofício com os mais sinceros
votos de profundo pesar aos familiares de Décio Martins dos Santos; 23256
Daniel Weber - Solicita que seja enviado ofício com os mais sinceros votos de
profundo pesar aos familiares de Marli Terezinha Costa de Souza; 23257 Daniel
Weber - Solicita que seja enviado ofício com os mais sinceros votos de
profundo pesar aos familiares de Rosalina Haunstein Barden; 23258 Daniel
Weber - Solicita que seja enviado ofício com os mais sinceros votos de
profundo pesar aos familiares de Neri Rodrigues de Lima; 23259 Daniel Weber -
Solicita que seja enviado ofício com os mais sinceros votos de profundo pesar
aos familiares de Darzeli Alves de Oliveira; 23260 Daniel Weber - Solicita que
seja enviado ofício com os mais sinceros votos de profundo pesar aos
famíliares de João Pedro Martini; 23261 Daniel Weber - Solicita que seja
enviado ofício com os mais sinceros votos de profundo pesar aos familiares de
Orestes Cezar da Silva; 23262 Daniel Weber - Solicila que seja enviado ofício
com os mais sinceros valos de profundo pesar aos familiares de Darci Nisselda
Luz; 23263 João Pedro - Requer seja enviado ofício de parabenização aos
carazinhenses Diego Kohlrausch e Aureo Tolotti pelo título da la Copa "Esporte
Para Todos"; 23264 João Pedro - Requer seja enviado ofício com votos de
profundo pesar pela perda irreparável do Sr.Abel Francisco Borgesdos Sanlos,
o "Seu Chico"; 23265 João Pedro - Requer seja enviado ofício de
parabenização ao Consulado do Grêmio de Carazinho e à Associação
Tricolor Carazinhense; 23266 ErleiVieira - Solicila que seja encaminhado ofício
externando os mais sinceros valos de pesar aos familiares do sempre lembrado
"João Pedro Marlini"; 23274 Daniel Weber - Ofício de Aplauso a direção da
Óptica Renalo Joalheiro pela comemoração dos 41 de atividades comerciais;
23282Daniel Weber - Solicitando que seja viabilizada a instalação da balança,
que foi relirada para manutenção. da praça do Distrilo de Pinheiro Morcado;
23284 Fábio Zanetti - Seja enviado ofício de aplausos a Diego Kohlrausch e
Aureo Tolotti pelo título da la Copa "Esporle Para Todos"; 23285 João Pedro -
Ofício de aplausos a relojoaria e óptica RENATOJOALHEIRO,pelos 41 anos em
nosso Município; 23287 João Pedro e Alaor - Requer seja enviado ofício de
parabenização pelo 10°Aniversário Solidário Gian Pedroso; 23288João Pedro.
Requer seja enviado ofício com valos de profundo pesar ela perda
irreparável da Sra. Pedromilia dos Santos; 23289 Fábio Zanetti - eja viado
ofício a família com mais sinceros valos de profundo pes , p erd~ ~
irreparável do Sr. NERIRODRIGUESDE LIMA; 23290 Alaor To ,; r aop
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familiares de "João Pedro Martini" pelo seu falecimento ocorrido no dia 26 de
Julho; 23291Alaor Tomaz - Pesaraos familiares do Sr.NERIRODRIGUÊSDELIMA
" SEUNERI"pelo seu falecimento ocorrido no dia 27 de Julho aos 78 anos;
23292 Marcio Hoppen - Solicita que seja encaminhado ofício. com os mais
sinceros votos de pesar aos familiares do sempre lembrado" Evanildo da Silva
Santos"; 23293 Gian Pedroso - Ofício ao SESC,na pessoa da Giana Groth,
cumprimentando-lhes por terem conquistado o Troféu Ouro no Prêmio
Qualidade RS; 23294 João Pedro, Alaor, Gian e Marcio - Oficio de
parabenização aos Peões e Prenda Mirim do CTG Rincão Serrano.
representaram nossas entidades tradicionalistas no XXIV - FESTMIRIM;23295
Anselmo Britzke- Oficio ao Sr.Flávio José Klein. cumprimentando-lhe pelos 48
anos de Alfaiataria no municipio de Carazinho, comemorado no último dia 25;
23296 Anselmo Britzke - Ofício ao Sesc Carazinho, cumprimentando-lhe pela
conquista do Troféu Ouro no Prêmio Qualidade RS;23297 Anselmo Britzke-
Ofício ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de
Carazinho. cumprimentando-lhe pela eleição da nova diretoria; 23298Janete
Ross- Seja envia oficio de aplausos ao SAEpela realização da campanha SAE
EM AÇÃO; 23299 João Pedro - Oficio ao SESC,na pessoa da Giana Groth.
cumprimentando-lhes por terem conquistado o Troféu Ouro no Prêmio
Qualidade RS;23300 Marcio Hoppen - Ofício a Eletrocar, para verificar com
urgência na Rua Itararé em frente ao numero 1080. dois postes que estão
caindo em cima de um prédio; 23305Alaor Tomaz- Solicita informações sobre
atividades do Departamento de Esportesdo Municipio; 23310 Alaor Tomaz -
Aplausos a Gerente do SESCCarozinho, Sra, Giana Groth. cumprimentando-
lhes por terem conquistado o TroféuOuro no PrêmioQualidade RS;23311João
Pedro e Alaor Tomaz - Solicita informações atualizadas sobre cargos de
confiança e funções gratificadas do Municipio de Carazinho; 23312 João
Pedro e Alaor - Solicita informações atualizadas sobre gastos com patrocínios,
publicidade legal e publicidade institucional; 23315 Fábio Zanetti - Seja
enviado ofício de aplausos a Escolinha de FutSalGuerreiros de Israel; 23316
João Pedro e Alaor Tomaz - Solicita informações sobre casos de gripe H1N1,
H2N3e Influenza B no Município de Carazinho, Presidente avocou a votação
do Projeto de Lei 061/18 de autoria do Executivo Municipal, o qual Contrata
emergencial mente servidores para trabalharem na Equipe Básica e
Motolãncia do SAMU, INTERVALOREGIMENTAL,Tribuna Livre. GRANDE
EXPEDIENTE:Os Vereadores Fábio, João, Costa, Alaor, Marcio, Ivomar, Gian e
Janete fizeram uso de tribuna, Ordem do Dia: O Presidente solicitou que fosse
feita a leitura dos requerimentos, O Presidente colocou em discussão os
Requerimentos, o Vereador Gian usou a tribuna, não havendo mais
vereadores que quisessem discutir o presidente colocou em votação os
requerimentos. aprovado por todos. O Presidente solicitou que fosse feita a
leitura do projetos: Projeto de Lei 061/18 de autoria do Executivo Municipal. o
qual Contrata emergencialmente servidores para trabalharem na E uipe
Básica e Motolãncia do SAMU. O Vereador Ivomar de Andra z u a
emenda verbal. alterondo o SI o do Ar!. Passando a viger co a eg i te ~
redação: SI o Os contratos emergenciais terão vigência pelo p rio o d.e téJd
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seis (6) meses. Intervalo para parece jurídico. Está em discussão o projeto, os
Vereadores João Pedro, Costa, Ivomar, Mareio e Daniel fizeram uso da tribuna,
não havendo mais vereadores que quisessem discutir está em votação,
aprovado por todos. Nada mais havendo a tratar, sob proteção de Deus o
presidente declarou encerrada a presente sessão, convocando os senhores
vereadores para a próxima sessão ordinária a se realizar no dia 06 de agosto
de dois mil e ezoit às dezoito horas.

e-l~
ereador Mareio Hoppen

Presidente

Av. Flores da Cunha, 799 - Caixa Postal: 440 - Fone: PABX:(54) 3330-2322- CEP 99500-000- CARAZINHO/RS
E-mail: camaracrz@camaracrz.rs.gov.br www.camaracrz.rs.gov.br CNPJ: 89.965.22210001-52

mailto:camaracrz@camaracrz.rs.gov.br
http://www.camaracrz.rs.gov.br

	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005

