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Ao oitavo dia do mês de outubro de dois mil e dezoito, às dezoito horas, ocorreu a
quadragésima sessão do ano de dois mil e dezoito da Câmara Municipal de
Carazinho. O Presidente colocou em apreciação a ata 039/18. Está em discussão a
ata, não havendo vereadores que quisessemdiscutir colocou em votação. Aprovado
por todos. LEITURA DO EXPEDIENTE: Projeto de Lei - Daniel Weber - Dispõe sobre a
escolha do Idoso destaque no município de Carazinho, relacionado ao seus trabalhos
em prol da 30 idade.; Projeto de Lei - Ivomar de Andrade - VEDA QUALQUERTIPODE
HOMENAGEME CONCESSÃODE QUALQUERESPÉCIEDE HONRARIAA PESSOASQUE
TENHAMSIDOCONDENADASPORATODEIMPROBIDADEADMINISTRATIVAOUCRIMEDE
CORRUPÇÃO;Emenda a Projeto de Lei - Daniel Weber - Altera o Art. 30 do Projeto de
Lei PLL058/18; Emenda a Projeto de Lei - João Pedro Albuquerque de Azevedo -Inclui
o art. l°-A ao Substitutivo O 1do Projeto de Resolução na007/2007; Emenda a Projeto de
Lei - Gian Pedroso e João Pedro Albuquerque de Azevedo - Inclui o parágrafo único
ao art. 20 do Projeto de Lei do Legislativo na065/2018, para instituir a honraria "Jovem
Protagonista": Emenda a Projeto de Resolução - João Pedro Albuquerque de Azevedo
- Inclui o art. l°-A ao Substitutivo O 1 do Projeto de Resolução na 007/2007; Oficio na
212/18 - GPC do Poder Executivo - Encaminha Projeto de Lei Complementar na
011/18; Oficio 011/18 - Corsan -Inicio de obras em Esgotamento Sanitário. LEITURADAS
INDICAÇÕES; 24104 Fábio Zanetti - Solicita ao Executivo o conserto da tubulação na
TravessaPinheiro Machado, BairroOriental; 24113Janete Ross- Solicita com URGÊNCIA
medidas para um trânsito SEGUROna Rua São Paulo esquina DA Rua Minas Gerais no
BairroOriental; 24123Gilson Haubert - Solicita ao setor competente para que seja feito
melhorias na rua Otávio Rocha; 24124 Gilson Haubert - Solicita ao setor competente
para que seja feito feito limpeza de bueiros na rua Otávio Rocha, esquina Afonso Pena
BairroBroecker; 24131Marcio Hoppen - Solicito em caráter de URGÊNCIAa construção
de lombada ( quebra molas) , na Rua Aracaju próximo do na 110 , Bairro Vila Nova;
24135Alaor Tomaz - Solicita a manutenção urgente na última quadra das ruas Alberto
Loeff e da João Clement Elsing;24149Alaor Tomaz - Solicita ao Executivo estudo para
viabilizar a implantação de uma creche no local do antigo Senai; 24151Alaor Tomaz-
Solicita melhorias na estrutura e na iluminação do Banheiro Público da Praça Albino
Hillebrant; 24164 Gilson Haubert - Solicita ao setor competente para que seja feito
reperfilamento asfáltico na rua Vicente Henrique Thormann, Bairro Alvorada; 24167
Fábio Zanetti - Solicita ao Executivo melhorias na Rua Piauí, Bairro Oriental; 24168 Erlei
Vieira - Solicita ao setor competente fazer a Reperfilagem asfáltica na Rua Ceará no
Bairro Oriental; 24171 Tenente Costa - O Vereador abaixo solicita que seja feito o
calçamento na rua Clemente Barnasque BairroUliam em toda a sua extensão. LEITURA
DOS REQUERIMENTOS: 24105 Erlei Vieira - solicita na forma regimental, que após
aprovado em plenário seja encaminhado ofício a equipe de Curso Técnico de
Enfermagem da Escola SORG; 24106 Daniel Weber - Seja enviado ofício do Poder
Legislativo de Carazinho ao Executivo Municipal solicitando a limpeza do Campo na
Rua Germano Bernardo Genehr; 24107 Daniel Weber - Seja enviado ofício do Poder
Legislativo de Carazinho ao Executivo Municipal solicitando reparos na parada de
õnibus na Rua Germano Genehr; 24108 Daniel Weber - Seja enviado ofício ao
Executivo Municipal solicitando um estudo para melhorias nos acessos dos ônibus, nas
paradas da avoPátria; 24109 Daniel Weber - Seja enviado ofício de aplauso a Equipe
de Vôlei Feminino AABB/CZO, que se tornaram campeãs estaduais na 450 edição da
Jornada Esportiva: 24110 Daniel Weber - Seja enviado ofício de aplauso a lead
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Carazinho, pela inauguração da Congregação da Vila Rica no dia 30 de setembro de
2018; 24111 Daniel Weber - Ofício ao Professor Leo Augusto M dos Santos,
cumprimentando-lhe pela iniciativa de ensinaresporte e ginástica de forma voluntária;
24112 Janete Ross- Ofício Parabenizando a Equipe de Volei Feminino da AABBpela
conquista Campeã na 45 ° Jornada Esportiva Estadual; 24114Tenente Costa - solicita
que seja enviado oficio de aplauso a Jaime Müller por sagrar-se vice-campeão de
tênis da 45° jornada esportiva da ABBB;24115Tenente Costa - oficio de aplauso ao
time de volei feminino da ABBBCarazinho, por sagra-se campeã estadual de volei do
45°jornada esportiva das ABBB;24116Daniel Weber - Seja enviado ofício de aplauso a
Jaime Muller, pela 2° colocação no campeonato de tênis de mesa na 45° JESAB;
24117Gian Pedroso - Ofício às três LojasMaçônicas de Carazinho, cumprimentando-
lhes pela doação de cadeiras e mesas para o HCC; 24118João Pedro Albuquerque -
Requer seja enviado ofício com votos de profundo pesar pela perda irreparável da
Sra. Auria de Albuquerque Sampaio; 24119 João Pedro - Requer seja enviado ofício
com votos de profundo pesar pela perda irreparável da Sra. Maria Eva dos Santos;
24120 João Pedro - Requer seja enviado ofício com votos de profundo pesar pela
perda irreparável da Sra. Hilda Pimentel Carlesso; 24121 João Pedro - Requer seja
enviado ofício com votos de profundo pesar pela perda irreparável do Sr. Onildo
Oscar Annoni; 24122 João Pedro - Requer seja enviado ofício com votos de profundo
pesar pela perda irreparável do Sr.Sandro Ribeiro; 24125Daniel Weber - Seja enviado
ofício de aplauso a Guto Campos, pela belíssima participação na abertura do
Campeonato Sul Brasileirode Velocross; 24132 Gian Pedroso - Ofício ao empresário
Valdir Tibola, cumprimentando-lhe pelo recebimento da medalha Melvin Jones; 24133
Daniel Weber - Seja enviado ofício de aplauso ao SESC,pelo belíssimo frabalho
realizado em Carazinho, promovendo a cultura o esporte e o lazer; 24136 Daniel,
Costa e Gian - Seja enviado ofício de aplauso aos Guardiões da Praça, pele belíssimo
trabalho realizado na Praça da Cohab Ouro Preto; 24137 Janete Ross- Seja enviado
ofício de aplauso ao Colégio La Salle cumprimentado-lhes pela FEIRA DE
DESCOBERTAS;24138 Janete Ross - Ofício a Loja Schuster e Medeiros ,
cumprimentando-lhes pelo 62°ano de atividades da Loja; 24139Gian Pedroso - Ofício
ao presidente da Fundescar, Gilberto Kamphosf. cumprimentando-lhe pelos relavantes
serviços prestados em prol do esporte amador; 24141 Daniel Weber - Seja enviado
oficio de aplauso a Loja Geral, parabenizando pela passagem de seu 11° aniversário;
24142 João Pedro - Ofício de aplauso a Jaime Muller, pela 2° colocação no
campeonato de tênis de mesa na 45° JESAB;24143João Pedro - Ofício ao empresário
Valdir Tibola, cumprimentando-lhe pelo recebimento da medalha Melvin Jones; 24144
João Pedro - Oficio de congratulações a EmpresaSchustere Medeiros, pelos 62° ano
de atividades comercias; 24146 Gian Pedroso - Ofício ao presidente do CMD de
Carazinho, cumprimentando-lhe pelos relevantes serviços prestados em prol do
esporte amador; 24147 Gilson Haubert - Seja enviado ofício parabenizando o
Município de Marau pelo 1° lugar no ranking das cidades mais limpas do Brasil;24148
Gian Pedroso - Ofício aos alunos, professora de musica e assistente social da APAE
cumprimentando-lhes pela realização da "Serenata da APAE"; 24150 Fábio Zanetti -
Seja enviado ofício de aplausos a ROMEUNEDEFF,pela conquista da faixa preta de
Karatê-dô 2° Dan; 24152 Gian Pedroso - Ofício a EMEFPresidente João Goularf. na
pessoa da diretora, Sra. Monalise Capellari, cumprimentando-lhes pelo projeto
"Corrente do Bem"; 24155 Daniel, Tenente Costa e Marcio R.- Seja enviado ofício de
aplauso ao Depufado Estadual Sergio Turra, parabenizando pela conquista nesta
ultima eleição; 24156 Daniel, Marcio R. e Costa - Seja enviado ofício de aplauso a
Deputado Estadual Ernani Polo, parabenizando pela conquista nesta eleição; 24157
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Daniel. Marcio R. e Costa - Seja enviado ofício de aplauso a Deputada Estadual
Silvana Covatti, parabenizando pela conquista nesta eleição; 24158 Daniel. Marcio R.
e Costa - Seja enviado ofício de aplauso ao Deputado Estadual Adolfo Brito,
parabenizando pela conquista nesta ultima eleição; 24159 Daniel. Costa e Marcio R.-
Seja enviado ofício de aplauso ao Deputado Estadual IssurKock, parabenizando pela
conquista nesta ultima eleição; 24160 Daniel. Costa e Marcio R. - Seja enviado ofício
de aplauso ao Deputado Estadual Frederico Antunes, parabenizando pela conquista
nesta ultima eleição; 24161 Daniel. Costa e Marcio R.- Seja enviado ofício de aplauso
ao Deputado Federal Pedro Westphalem, parabenizando pela conquista nesta ultima
eleição; 24162 Daniel. Marcio R.e Costa - Seja enviado ofício de aplauso ao Deputado
Federal Covatti Filho, parabenizando pela conquista nesta ultima eleição; 24163
Daniel. Marcio R. e Costa - Seja enviado ofício de aplauso ao Deputado Federal
Afonso Hamm, parabenizando pela conquista nesta ultima eleição; 24165 Daniel.
Marcio R. e Costa - Seja enviado ofício de aplauso ao Senador LUISCARLOSHEINZE,
parabenizando pela conquista nesta ultima eleição; 24166 Daniel. Marcio R. e Costa-
Seja enviado ofício de aplauso ao Deputado Federal Jerônimo Goergem,
parabenizando pela conquista nesta ultima eleição; 24169 Anselmo Britzke- Ofício ao
Departamento de Trânsito e ao Conselho Municipal de Trânsito, solicitando quebra-
molas na rua Henrique Teodoro Schutz; 24170 Tenente Costa - solicita ao órgão
competente que as provas teóricas do processo de habilitação para condução de
veículos sejam realizadas no município; 24175 Alaor Tomaz - Pesar aos familiares de
AURIAALBUQUERQUESAMPAIOpela sua perda ocorrida no dia 04 DEOUTUBROaos 94
anos; 24176 João Pedro - Requer seja enviado ofício de parabenização ao deputado
estadual eleito Mateus Wesp; 24177 João Pedro - Requer seja enviado ofício de
parabenização ao deputado estadual eleito Viana; 24178 João Pedro - Requer seja
enviado ofício de parabenização ao deputado estadual reeleito Pedro Pereira; 24179
João Pedro - Requer seja enviado ofício de parabenização à deputada estadual
reeleita Zilá Breitenbach; 24180 João Pedro - Requer seja enviado ofício de
parabenização ao deputado federal eleito Daniel Trzeciak;24181João Pedro - Requer
seja enviado ofício de parabenização ao deputado federal eleito Lucas Redecker;
24184 João Pedro - Requer seja enviado ofício de parabenização ao deputado
federal eleito Marcel Van Hattem; 24185 João Pedro - Requer seja enviado ofício de
parabenização ao deputado estadual eleito Giuseppe Riesgo; 24186 João Pedro -
Requer seja enviado ofício de parabenização ao deputado estadual eleito Fábio
Ostermann; 24187 João Pedro - Requer seja enviado ofício de parabenização à
deputada estadual reeleita Any Ortiz; 24188 João Pedro - Requer seja enviado ofício
de parabenização à candidata a deputada estadual Maria Luiza Locatelli; 24189
João Pedro - Requer seja enviado ofício de parabenização à candidata a deputada
estadual Katia Soares Alberti; 24190 João Pedro - Requer seja enviado ofício de
parabenização ao candidato a deputado federal Celso Morais; 24191 João Pedro -
Requer seja enviado ofício de parabenização ao candidato a deputado estadual
Acácio de Souza; 24192 Gian Pedroso - Ofício ao Deputado eleito de Carazinho para
a Câmara dos Deputados, MÁRCIO BIOLCHI;24193 Daniel Weber - Solicita instalação
de contêineres; 24194 Daniel Weber - Seja enviado oficio o Departamento Municipal
de Transito, solicítando que seja alterado o sentido da Rua Flávio Antônio Gobbi.
Intervalo Regimental: 15 minutos. GRANDE EXPEDIENTE:Os Vereadores Alaor, Marcio H.,
Ivomar, Gian, Janete, João, Erlei.Fábio, Costa, Marcio R.e Daniel usaram a tribuna. O
Vereador Daniel Weber solicitou a retirada do Projeto de Lei 086/18 de sua autoria.
Ordem do Dia: Requerimentos: Está em discussão os requerimentos, não havendo
vereadores que queiram discutir, está em votação aprovado por todos. O Presidente
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colocou em votação o pedido de urgência do Projeto de Lei Complementar 011/18
de autoria do Executivo Municipal, o qual Dá nova redação ao Art. 71 da Lei
Complementar 07/90 e revoga a LeiComplementar n° 167/2013,para apreciação sob
regime de urgência. O Presidentesolicitou que tossefeito a leitura dos Projetos:Projeto
de Lei 080/18 de autoria do Vereador Gian Pedroso, o qual Institui o dia do futebol
amador no Município de Carazinho e dá outras providências, está em discussão o
projeto, Vereadores Gian e Costa fizeram uso da tribuna, não havendo mais
vereadores que queiram discutir está em votação aprovado por todos. Projeto de Lei
061/18 de autoria da Vereadora Janete Ross,o qual Dispõe sobre a divulgação do
número do disque denúncia da violência contra mulher nos locais que especifica, está
em discussão a emenda, não havendo vereadores que queiram discutir está em
votação, aprovado por todos, está em discussão o projeto, os Vereadores Janete e
Daniel fizeram uso da tribuna, não havendo mais vereadores que queiram discutir está
em votação, aprovado por todos. Projeto de Lei 070/18 de autoria do Executivo
Municipal, o qual Fixao valor e dispõe sobre o pagamento de diárias e adiantamentos
aos servidorese agentes políticos do Previcarazinho. Estáem discussão a emenda, os
Vereadores Costa e Ivomar fizeram uso da tribuna, não havendo mais vereadores que
queiram discutir está em votação, aprovado por todos. Estáem discussão o projeto,
não havendo vereadores que queiram discutir está em votação, aprovado por todos.
Projeto de Lei 044/18 de autoria do Vereador Alaor Tomaz, o qual Dispõe que seja
criada a Pólítica de Prevenção à violência contra Profissionaisda Educação da Rede
de Ensinodo Município de Carazinho. Está em discussão as emendas, o Vereador
Daniel usou a tribuna, não havendo mais vereadores que queiram discutir está em
votação, aprovado por todos, está em discussãoo projeto, o Vereador Alaor fez uso
da tribuna, não havendo mais vereadores que queiram discutir está em votação,
aprovado por todos. Projeto de Lei070/18 de autoria do Vereador João Pedro, o qual
Institui a "Semana Municipal de Combate à Violência contra a mulher. Está em
discussãoo parecer inviável, os Vereadores João Pedro e Costa usaram a tribuna, não
havendo mais vereadores que queiram discutir está em votação, aprovado o parecer
inviável por 7 votos favoráveis e 4 votos contrários, projeto prejudicado. Projeto de Lei
038/18 de autoria do Vereador Ivomar de Andrade, o qual Dispõe sobre a emissãodo
Certificado Internacional de Vacinação e Profilaxia (CVIP) pelo Município de
Carazinho, retirado pelo autor. Projeto de Lei Complementar 003/18 de autoria do
Vereador Ivomar de Andrade, o qual Altera o Código de Posturasdo Município. Está
em discussão a emenda, Vereadores Costa, Ivomar, Daniel e João fizeram uso da
tribuna, não havendo mais vereadores que quisessem discutir está em votação,
aprovada por todos. Estáem discussãoo parecer inviável da comissão, não havendo
vereadores que queiram discutir está em votação, rejeitado por todos, projeto
encaminhado a comissão de ordem econõmica e social. Explicações Pessoais :
Vereador Alaor Tomaz. Nada mais havendo a tratar, sob proteção de Deus o
presidente declarou encerrada a presente sessão, convocando os senhores
vereadores ara a .xima sessãoordinária a se realizar no dia 15de outubro de dois
mil e dezoit às de ItOhoras.

C--.- r_~
Vereador Marcio'Róppen

Presidente
Vereador Daniel Weber

Secretário
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