
( x ) Projeto de Decreto co:ÜH

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Protocolo nO: 21145
Em: 23f02/2018 - 11:12:44

EMENTA: Cria a homenagem Aluno Destaque Inclusivo para estudantes da
rede publica de ensino do Municipio de Carazinho, e dá outras providências

•An. 10 Fica criada a homenagem "Aluno Destaque Inclusivo", ao fmal de cada ano letivo da rede de
ensino Municipal de Cafazinho.
Art. 20 Será homenageado um Aluno Destaque Inclusivo de cada escola, através de um certificado
emitido pela Câmara Municipal de Carazinho.
An, 30 O Diretor(a) de cada Escola informará ao Poder Legislativo Municipal, no final de cada ano,
o Aluno Destaque Inclusivo da respectiva escola.
Art, 40 A homenagem será realizada, na segunda quinzena de março do ano subseqúente, onde o
Poder Legislativo divulgará antecipadamente a data da sessão na qual ocorrerão as homenagens,
An, 5" Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação .

• USTIFICATIVA.
A idéia de uma sociedade inclusiva se fundamenta numa filosofia que reconhece e valoriza a
diversidade, como característica inerente á constituiçao de qualquer sociedade, Panindo desse
principio e tendo como horizonte o cenário ético dos Direitos Humanos, sinaliza a necessidade de
se garantir o acesso e a panicipaçao de todos, a todas as oportunidades, independentemente das
peculiaridades de cada individuo.
Vivenciamos um momento em que mundialmente se fala na inclusão escolar de alunos com
deficiência, na rede regular de ensino. A legislação é explicita, quanto á obrigatoriedade em acolher
e matricular todos os alunos. independente de suas necessidades ou diferenças. Entretanto, nao é
suficiente apenas esse acolhimento, mas que o aluno com deficiência tenha condiçOes efetivas de
aprendizagem e desenvolvimento de suas potencialidades, Sendo assim. buscou-se no presente
projeto o reconhecimento de alunos inclusivos,
Na forma proposta por este projeto, o reconhecimento ao aluno destaque inclusivo através de
cenificado não estará acarretando grandes gastos ao erário da Câmara,

Sala António Libório Servian, em 23/02/2018.
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FabiO Zal1etti - PSOB

Espaço reservado a Diretoria de Expediente
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
-CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE ••••••••••

ORIENTAÇÃO TECNICA
401/2018

Matéria: Projeto de Decreto Legislativo: 002.2016
Ementa: CRIA HOMENAGEM ALUNO
DESTAQUE INCLUSIVO COMPET~NCIA
CONCORRENTE 00 PODER lEGISLATIVO,
APLICAÇÃO ANALÓGA DO ART. 103 DO
REGIMENTO INTERNNO, ORIENTAÇÃO.
FAVORÁVEL

•

Trata-se de pedido encaminhado pela Servidora Viviar'l€ Muller
Memnes Nunes ao Departamento Jurídico desta Casa Legislativa, para que ser emitida
orienlaç1iotéCflica, em seus aspectos constitucionais e legais. acerca do Projeto de
Decreto Legislativo n, 01/2018, de autoria do vereador Fabio Zanetti - PSDB, que Cria a
homenagem Aluno Nora Del para estudanles da rede pública de !insino do Município de
Garl/zin/IO, e da outros providlmcias.

A exposição de moti~os consta em anexo iI minuta de lei

apresentada.

É o brevissimo relato, passa-se a fundamentar.

A competência material do Municipio de Carazinho para a presente
proposição de lei ê legitima. visto se tratar de matéria de interesse local'.

A iniciativa do projeto de lei, da mesma forma, mostra-se correta,
visto que dito programa se realizará e requererá esforços, única e exclusivamente, do
Poder legislativo, não havendo, pois, interferência entre poderes

Segundo disposto na alinea "e" do artigo 103 do Regimento Inlerno
desta Cãmara Municipal, o projeto de Decreto legislativo é toda preposição que disciplina
matéria de exclusiva Competência da c!lmara. que independam da Sanção do Prefeito,

Pois bem, o referido projeto, Cria uma homenagem ao Aluno
Destaque Inclusivo, que recebera um certificada emitido pela Câmara Municipal de
Carazinho, apartir de uma seleçao realizada dentre as escolas da Rede Municipal de
ensino de Carazinho.

"Art, 30. Compete aoS Munioip:os'
j _legi$lar .obre assunt"" de inlo", •• e local;

Art. 103 _Prel"1O <!<lDecreto Legislaltve e a pro~içao oue disciplina matena de "'00"""
CQmpelÕflciada Câmara
Parágralo ÚniCO' São ol>jelo, de Prejeto de Decreto Legislativo, ""Ire 0l.Il'0':
o) demai. <>lu' qUA mdependom da sançào do Prefeito

'?1
A~. FI,oresda C..,nha, 799 - Caixa Postal: 440 - Fone PABX: (54) 3330-2322 - CEP: 99500-000 - CARAZI~HO/RS
E.-ma,l. camaracrz@camaracrLrs90 b. . ~. r www,camaraca.fS.gov.br CNPJ: 89.965,222/0001-52
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE
~ ..

COMISSÃO DE JUSTiÇA E FINANÇAS

Parecer nO 040/2018 (VIABILIDADE)
Projeto de Decreto nO 002/2018
Autor; Fobio Zanet!i
Ementa: Crio homenagem Aluno Destaque Inclusivo paro estudante do rede público de
ensino do Município de Carozinho, e dó outros providências.
Relalor: Gilson Houbert

•
RelatórIo

I. A matéria em analise, de autoria do Vereador Fábio lonetli. tramito nesta Cosa
Legislativa, sob o forma de Projelo de Decreto. lendo como objetivo a Emento
acima citada.

2. Atendendo OSnormas constitucionais oe tromiloçõo que discipiinam o matéria do
Projeto de Decreto 002/18 está sob a responsabilidade desta Comissão paro que
sejo elaborado o parecer sobre suo legalidade. constitucionalidade e
regimentalidade.

3. Acostou-se parecer jurídico 401/2fJ18

Votos
I. Conclui-se leg,tima a iniciativa desta proposição de lei.
2. Por tal razão. VOTA a Relator pelo viabilidade do Presente Projeto de Decreto.
3. Os demais vereadores votaram de acordo.

Conclusão

4. Os integrantes do Comissão volaram, por unanimidade. pela vlabmdade do
• Projeta de Decreto.

~

.
Sala de Reuniões Anlônio Ub', ryian. 14de março de 2018.

_. / Y.- ~-vereo(:\ "~o;~ndO~
C.t- ""1 "I <-Vere Fabio Va"nvJ'tti,~p\idec~

I-J __ ~,
odôr ~son Haubert
Secretario

Av. Flores da Cunha. 799. Caixa Postal: 440 - Fone/PABX: 54 3330,2322 - CEP 99500-000 - CARAZINHOIRS
E-mail: camElracrz@camaracrz.rs.gov.br www.camaracrz.rs.gov.br CNPJ: 89.965,22210001-52
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Carazinhu, 16 de maio de 2018.

COMISSÃO DE ORDEM ECONÔMICA E SOCIAL

Senhores Membros

Cumprimentado-os cordialmente, vimos a presença de VOSRaS

Excckncias fazer alguns esclarecimentos sobre o PLL002/2018 - Aluno

Destaque Inclusivo.

Conforme solicitado por essa nobre comissão, qual sena o

número de alunos inclusivos homeoHgeadof\ por ano por essa casa

legislativa?

Cabe salientar que o presente projeto de resolução foi

apresentado a SMEC, no qual nos deu uma resposta positiva e

muita valida sobre o tema, c que o recÁlnhecimento dado as

crianças pelo seu desempenho no ano seria muito produtivo

(se~e copia em anexo);

• A forma de homenagear u Aluno Destaque Inclusivo se dara

através de ccnificado, emitido pela Câmara MunicípHI

concedido a 03 (três) alunos inclusivos, os quais serão

escolhidos pcla SMEC;

• Sera escolhido OI (uml Aluno Destaquo.;Inclusivo por escola,

seguindo ordem alfabética das escolas conforme lista abaixo.

Havendo rodízio anual dils escolas;



•

• Caso fi escola não tenha aluno inclusivo ou o aluno não

queira ou nãos possa receber a homenagem, segue a próxima

escola da lista.

Certo de contar com Vossa compreensão, nos colocamos a

disposição para quaisquer esclarecimentos .

LiMa das escola conforme ordem de escolha para homenage<lr

o AlW10Destaque Inclusivo.

• EMEF Alfredo Seherer

• EMEF Capitão Aristides Gahriel Haeffn("f

• EMEF Df. Piero Sassi

• EMJ:<:FEulãlia Vargas Albuquerque ~CAIC

• EMF.F João XXJJl

• EMRF Patronato Santo Antônio

• EMEF Pedro Pasqualotto

• EMEF Pedro Vargas• • B:MEF Presidente Castelo Branco

• KMEF Presidente Cenilio Dornelles Vargas

• EMEF Presidente João Goulart

• EMEF Professor Polibio do Valle

• EMEF Rufino Leal

FÁBIO ZANETTI
VEREADOR - PSDB
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CUL"fURA

~.1&.

~.
~----------<E'S~TA"D"O"'DiiO'R"'IO"'GDR'AN,",D"E'O~00S"U"l------,

SETOR PEDAGÓGICO

DF. NO lS9/Z017/SP/SMEC

•
carazinho, 2A de nov~mbro de 2017 .

De: Secretaria Munidpa! de Edl'caçâo e Cultura

Para: Câmll~ de Vereadores

Sr. Estevão de Loreno

Assunto: PrDjeto d" Lei Aiurlo Nota Dez e Aluno Destaque Inclusivo

Senhor Presidente da Câmara de Vereadores:

Ao cumprimentá-lo cordialmente, respondemos de forma favorável oi solidtaç.!'io do Vereador
Fábio Zanetti - PSDB em encaminhar Projetos de Lei alusivos a homenagear 'um aluno com maior
número de notas dez durante o ano letivo. e 'um aluno Inclusivo. da escola da rede pública
rnunidp(ll, O reconhecimento aa merito das crianças e adolescentes pelo trab3lho desenvolvido
durante o ano letivo toma-se bastante válido como meio de incentivo à continuidade do bom

.desempenho estlJdantll e iI promoção da autoestima dos alurlos.

Serldo o que tinhamos para o momento,

Atenclosamerlle,

Sandra Verônica DaMala Citolin

Secretária Municipalde Educação e CUltura
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(X) Emenda a Projeto deJ,.ei O-'-~ooa.\J'7

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Protocolo nO: 22542
Em: 11106/2018 ~09:17:19

EMENTA: Inclui os parágrafos 1", 2" e 3" ao Artigo ~ do Decreto Legislativo
02/2018 .

•o Vereador que abaixo subscreve. com base no art, 7", inciso V, e art, 91, 91", ambos do
Regimento Interno, apresenta a seguinte Emenda Modificativa ao Decreto Legislativo 0212018. de
autoria do Vereador Fabio Zanetti, conforme o que segue,

Art. 1°. Ficam acrescidos os parágrafos 1°, 2° e 3" ao Artigo 2° do Decreto Legislativo 02/2018, que
passam a conter a seguinte redaçilo:
[ ... J
9 '" Serilo escolhidos 03 (três) Alunos Destaque Inclusivo por escola, seguindo ordem alfabética
das escolas;
S 2° Os Alunos Destaque Inclusivo serão escolhidos pela SMEC, em conjunto com a direçM d~
escola;
S 3° Caso a escola não tenha aluno inclusivo ou o aluno não queira ou não possa receber a
homenagem, segue a próxima escola da lista;
Ar!. 2°, Esta Emenda ao Decreto Legislativo entra em vigor na data da sua publicação,

eXPOSiçÃO DE MOTiVOS A presente Emenda ao Decreto Legislativo busca adequar o modo de
escolha do aluno destaque inclusivo em cada escola.

AUTORIA:
FABIO ZANETI!

Sala Antônio Libório Bervian, em 11/06/2018

Fábio Zanelti - PSDB

Espaço reservado a Diretoria de Expediente
N": Hora: _



ESTADD DO RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE
~ .•

COMISSÃO DE JUSTiÇA E FINANÇAS

Parecer n~074/2018 (VIABILIDADE)
Emenda ao Projeto de Decreto nO 002/2018
Autor: Fábio lanetti

Ementa; Altero o Projeto de Decreto que cria homenagem Aluno Destoque Inclusivo
para estudante do rede pública de ensino do MuniCÍpio de COfazinho. e dó outras
providências.
Relator: Gilson Houberf

Relatório
1. A matéria em analise, de autoria do Vereador Fõbio ZaneHi, tramita nesta Casa

Legislativa. sob o formo de Emenda Modificativo. lendo como objetivo o Emento
acima citada.

2. Atendendo as normos constitucionais de tramitaçõo que disciplinam o matério da
Emendo Modificativo estó sob o responsabilidode desta Comissão para que seja
elaborado o parecer sobre suo legalidade, constitucionalidade e
regimentalidode.

Votos
1. Conclui~se legítimo o iniciativa desta proposição de lei.
2. Por tal razão. VOTAo Relator pela viabilidade do Presente Emendo Modificativo.
3. Osdemais vereadores votaram de acordo.

Conclusoo

4. Os integrantes do Comissão votaram. por unanimidade, pelo viabilidade do
Emendo Modlficc;rllvo.

Sala de Reuniões Antônio Libório6eNion,.13 de junho de 2018.
-" '" -

~.~~

Vereador Luii Fêrnando Costa
Presidente
/-.

J:;-c£l~Ol~Jr,íc~~riden~e
L/~ ! .{..t.~

Vereador Gilson Haubert
Secretório

Av. Flores da Cunha, 799 ~Caixa Postal: 440. Fone: PABX: (54) 3J3().2J22 ~CEP 99500.000. CARAZINHOIRS
E-mail:camaracrz@camaracrz,rs.gov.br www_camaracrz,rs.gov,br CNPJ: 69.96522210001.52
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE
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COMISSÃO DEORDEM ECONOMICA E SOCIAl

PARECU

Relatóno
1. A matéria em ona!ise. de outoria do Vereador Fábio Zanetli, tromito neóta Casa

legislativo. sob a forma de Pmjeto de Decreto. tendo como objetivo a Ementa ocimo

citado.
2. Aterldendo às nOlmOl regimentais de tramitação que diICiplinom a matéria, o referido

Projelo de Decreto 8,t6 sob a responsabilidade desta Cumlssào poro que seja elaborado
f,)arecersob<empectos d" ordem eccn~mica e sociol,

Parecer nO 064/2018
Projeto de Decreto n' 002/\8
Autor: Fábio Zanetli
Ementa: Crio homel1Ogem Aluno Destoqu8 Inclusivo para estudanle da rede publica de ensino

do Muniçlpio de COIOLÍnha, e dó outros providência>
telalor: Daniel Weber

ValO do Relalor

3 Adoto-se o tundamenta do pareceI do Comissãode JUltiça e finanço'.
4. Ademais, nóo se verifICOimpucta negativo no economia e no sociedade local.
5. Por tal I07ÓO,VOTAo Relator de acordo ao Proieta de lei,
6, OI demais Vereadarel Votaram de acordo,

SOlode Reuni~e$Ant6nia llh6rio Be

• uquerque de Azevf>do
, Klerrte

~(A I, .
Vereador a~e~~~

Se ,,,,Iária

(

Av. Flores da Cunha, 799. Cai~a Poslal: 440 - Fone: PABX: (54) 3330-2322 - CEP 99500-000 - CARAZINHO/RS
E-mail:camaracrz@camaracrz.rs,gov,br wv.wcamaracrz,rs.Qov.br CNPJ: 89,965,222fOOO1-52



NAoSIM

PROCESSO NO: OY.;<.\O '"'I;'l,\J~

A)aor Galdino Tomaz X
Alexandre Capitânio X
Anselmo Britue X
Damaris Pas ualotto X
Daniel Weber X
Erlei Vieira Atestado
Fábio Zanetti X
Gian Pedroso X
Gilson Haubert X
Ivomar de Andrade X
Janele Ross de Oliveira X
Joao Pedro Albuquerque X
Luis Fernando Cosia X
Mareio Ho " Presidente
TOTAL 12



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE
ÇiIWIIIIO .ll$

DECRETO LEGISLATIVO N° 013/18, DE 19 DE JUNHO DE 2018.

VEREADOR MÁRCIO HOPPFN. PRESIDENTEDA CÂMARA MUNICIPAL DE CARAlINHO,
LSTAlJODO RIOGRANDE 00 SUL no uso de '''OI atribuições I",goil.

DECRETA:

CrIa homenagem Aluno Desjoque
Inclusivo pora estudante da rede
públlco de ensino do Município de
Ca,ozinho, e dó culTas providências.

Art. l' Fico criada Q homermg<ml "Aluno Destaque IncIUlivo", ao final de cado ano lelTvQda
rede de en,ino Municipal de Carezinho.
Art. 2' Será homenagoado •..•m Aluno Destaque lr)ciu,ivQ de cado olco1o, al'avcs de um
cefti~cQdo emitido pelo Cómoro Mun;cipul de CorObnho,
~1' Serão escolhidos 03 Itr6,) IIIl,mos DestaqueI Inclusivo pex escolo, seguindO ordem
alfabético dos e,colos:
~2' Os Alunos Destaque inclu,ivo seroo e,colhidos pelo SMEC, em conjunto com o direçóo
do escolo:
~3' Coso a escola não tenha aluno inclmiya ou o aluno não queira ou não passo receber a
homenagem, segue a Pfóximo escalo do ~sla.
Art. 3' O Di,etor(al de coda Escalo intormara ao Poder LegislotiyO Muniç;pol, no finol de
cada artO. o Aluno Destaque Incius;yo da respectiyo escalo.
Art. 4' A homenagem sera realizado. "O segundo quir17eno de março do ano subseqüente,
onde o Poder legislatiYo diyulgor6 onlcçipadamenle o doto do sessuo no qual ocorrcrOo as
homenagens.
Art. 5' Este Decreto legislativo entro em vigor no doto de sua publicação.

Regi5tre.se e Publique-se:

em 19 de Junho de 2018.

.~f~
. Marclo Hopp,:"l

" 'P~J/V'-
Vel<:!odor Qanicl Webe,

I.Secretório

Av. Flores da Cunha, 799 - Caixa Postai: 440. Fone: PABX: (54) 3330-2322. CEP 99500-000 - CARAZJNHOfRS
E-mail: camaraCl"l@camarac~.rS.gov.br www.camara=.rs.go~.br CNPJ: 89.965.222/0001-52
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