
 

125º REUNIÃO ORDINÁRIA, DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA  
DA 13ª LEGISLATURA, EM 17 DE JULHO DE 2018. 

 
 Havendo número regimental, declaro aberta a vigésima quinta (25ª) Reunião Ordinária, da 2ª 
Sessão Legislativa, da 13ª Legislatura, em 17 de julho de 2018, saudando os nobres Vereadores e 
cidadãos presentes. (Art. 106) 
 
 Inicialmente, passo a TRIBUNA POPULAR (5 minutos -  4 Munícipes): 
 
 
 Prosseguindo, coloco em discussão e posteriormente em votação a seguinte ata: 

• Ata da 24ª Reunião Ordinária, realizada em 10 de julho de 2018; 
 

 Continuando, solicito a leitura do expediente recebido: 
 
Do Executivo Municipal:  

 
Mensagens Apresentativas: 
 
- 
 
Ofícios: 
 
072/18, em atenção ao ofício nº 200/18; 
074/18, encaminha Mensagem Aditiva ao PL 042/18; 
075/18 encaminha Mensagem Retificativa ao PL 041/18; 
 
De Diversas Origens 

 
OI, ofício nº RT 18151/2018 em atenção à solicitação de reparo de telefone público; 
Procurador Jurídico, parecer nº 079/18 ao PL 038/18; 
 
Das comissões 
 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA 
Parecer nº 076/18 ao PL 038/18; 
 
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CIDADANIA, SEGURANÇA E DIREITOS HUMANOS 
Parecer nº 008/18 ao PL 038/18; 
 
Dos Vereadores 
 
VEREADOR GUTO 
Projeto de Lei nº 049/18 que “Dispõe sobre alterações e dá nova redação à Lei nº 2.841, de 20 de Dezembro 
de 1999, que "Institui tarifa de utilização das quadras, campos e canchas esportivas do Município e dá outras 
providências". 
 
Voto de Pesar nº 789/18 aos familiares de Paulo Cesar Kehl, como última homenagem desta Casa a esse 
cidadão; 
 



 

2Pedido de Informações nº 803/18 questiona ao Executivo o que segue: Quantos computadores 
existem em uso atualmente na Prefeitura e nas Secretarias; Qual é o antivírus utilizado; Quando 
foi realizada a última atualização; Com que frequência é feito backup dos dados da Prefeitura; De 
que forma é realizado; Se são utilizados sistemas de antispyware e antimalware nos computadores 
da administração; Que sejam enviadas as licenças do sistema operacional de todos os computadores 
da Administração e as licenças dos antivírus utilizados". 
 
VEREADOR CARLINHOS MICHAELSEN 
Indicação nº 804/18 que sugere ao Executivo que estude a possibilidade de instalar placas de 
sinalização de trânsito refletivas nas curvas da Estrada Geral de Serra Grande". 
 
Indicação nº 805/18 que sugere ao Executivo que estude a possibilidade de construir uma praça no 
Loteamento Corticeira da Serra". 
 
Indicação nº 806/18 sugere ao Executivo que estude a possibilidade de instalar placa de 
denominação na praça Arnaldo Soares da Conceição, no Bairro Bom Pastor e na Estrada Alcindo 
Schmitt, na Localidade de Solitária". 
 
VEREADOR CLÓVIS WERB 
Requerimento nº 791/18 que solicita à Mesa Diretora que seja analisada a possibilidade de criar uma frente 
parlamentar para ‘manutenção de empregos e incentivo ao setor coureiro-calçadista no município; 
 
VEREADOR GILMAR 
Pedido de Providências nº 795/18 solicita ao Executivo que providencie o conserto da rótula na Rua 
7 de Julho, próximo à ponte que liga a Rua 7 de Julho à Rua Tristão Monteiro, Bairro Vila Nova; 
 
VEREADOR DIRCEU VALDIR LINDEN JUNIOR 
Pedido de Providências nº 807/18 que solicita ao Executivo que providencie o reparo da 
pavimentação asfáltica na lateral da Rua Anita Garibaldi, em frente ao número 216; 
 
Pedido de Providências nº 808/18 que solicita ao Executivo que providencie o reparo da 
pavimentação asfáltica na Rua 7 de Julho, entre os números 124 e 188; 
 
Pedido de Providências nº 812/18 que solicita ao Executivo que realize a instalação de tachões 
luminosos, dividindo a via, na Rua 7 de Julho, entre os números 84 e 121 e entre os números 576 e 
606; 
 
VEREADOR JULIANO MULLER DE OLIVEIRA 
Pedido de Providências nº 796/18 que solicita ao Executivo que providencie a substituição de 
lâmpada de poste de iluminação na Rua Clemente Heidrich, na altura do número 37, em Lajeadinho; 
 
Pedido de Providências nº 797/18 que solicita ao Executivo que providencie a conferência de 
fotocélula em poste de iluminação na Rua Delmar Franzen, nº 199, Loteamento Sossego; 
 
Pedido de Providências nº 798/18 que solicita ao Executivo que providencie a limpeza e 
manutenção da pracinha de Lajeadinho; 
 
Pedido de Providências nº 799/18 que solicita ao Executivo que providencie manutenção na 
iluminação pública da Rua Sete Quedas, Loteamento Cascata, Bairro Bom Pastor; 
 
Requerimento nº 800/18 que solicita ao SIPROMI nome e número de registro profissional do 
contador responsável pela análise da proposta do Plano de Carreira do Magistério oriunda do Poder 



 

3Executivo, bem como uma sugestão de horário para reunião com os Vereadores, com a presença 
do respectivo profissional contábil". 
 
Requerimento nº 801/18 que solicita ao Poder Executivo referências sobre a empresa contratada 
para o estudo do Plano de Carreira do Magistério, quais foram os profissionais envolvidos, seus 
números de registro profissional e em quais cidades houve contratação de serviço semelhante". 
 
Pedido de Informações nº 802/18 questiona ao Executivo, quanto ao estudo de impacto econômico 
apresentado em anexo ao Projeto de Lei do Plano de Carreira do Magistério de 2012, quanto se 
consolidou; em comparação com os pagamentos atuais, se as projeções da época se cumpriram; Se 
aquém ou além do previsto; 
 
VEREADOR JOÃOZINHO 
Voto de congratulações nº 790/18 à OASE, pela realização do 35º chá beneficente ao Hospital Bom 
Pastor; 
 
VEREADOR NEIMAR PARREIRA 
Indicação nº 792/18 que sugere ao Executivo que estude a possibilidade de construir uma parada de 
ônibus na ERS-020, em frente á Sociedade Harmonia, na Localidade de Rochedo; 
 
Indicação nº 793/18 que sugere ao Executivo que estude a possibilidade de construir uma parada de 
ônibus na ERS-020, próximo a extremidade sul da Linha Utz, na Estrada Karl Utz, localidade de 
Nova Aurora". 
 
Indicação nº 794/18 que sugere ao Executivo que estude a possibilidade de construir passeio público 
da Rua João Darcy Reinheimer até a Rua Belmiro Wallauer". 
 
Requerimento nº 809/18 que solicita que seja convocado o Secretário de Educação para a reunião da 
Comissão de Educação, Cidadania, Segurança e Direitos Humanos, a ser realizada no dia 19 de 
julho, tendo como assunto os Projetos de Lei do Executivo nºs 40, 41 e 42/18; 
 
Indicação nº 810/18 que sugere ao Executivo que estude a possibilidade de instalar placas 
indicativas de nome nas extremidades da Rua Dérico Giacomo Venson, no Loteamento Hess, Bairro 
Viaduto; 
 
Indicação nº 811/18 que sugere ao Executivo que estude a possibilidade de instalar placas 
indicativas de nome nas extremidades da Rua Élio Poletto, no Loteamento Hess, Bairro Viaduto; 
 
  (Campainha) Passamos ao PEQUENO EXPEDIENTE (5 minutos para um Vereador de cada 
Bancada): (O Vereador que estiver inscrito nos dois expedientes poderá pronunciar-se de forma 
única no pequeno expediente) 
 

Vereador DIRCEU VALDIR LINDEN JUNIOR (4) 
Vereador GUTO JARDEL SCHERER (5) 
Vereador CARLINHOS MICHAELSEN (9) 
Vereador GILMAR PEREIRA DA SILVA (2) 
Vereador CLÓVIS WERB (3) 
 
 
 
 
 



 

4  (Campainha) GRANDE EXPEDIENTE (10 minutos para cada Vereador) 
 

Vereador JOÃO BATISTA LOPES DOS SANTOS (8) 
Vereador CARLINHOS MICHAELSEN (9) 
Vereador JULIANO MULLER DE OLIVEIRA (1) 
Vereador GILMAR PEREIRA DA SILVA (2) 
Vereador CLÓVIS CLAUNIR WERB (3) 
Vereador DIRCEU VALDIR LINDEN JUNIOR (4) 
Vereador GUTO JARDEL SCHERER (5) 
Vereador NEIMAR LUIZ PARREIRA (6) 
Vereador CARLOS RIVELINO KARLOH (7) 
 

 (campainha) Dando continuidade, passo a ORDEM DO DIA (120 minutos): 
Verificada a presença dos Vereadores, dou prosseguimento à Reunião e início à Ordem do Dia. 
 
O Projeto de Lei do Legislativo nº 049/18 é encaminhado às comissões, com prazo inicial de 10 dias 
para emissão de parecer, conforme dispõe o Regimento Interno.  
 
MATÉRIAS COM TRAMITAÇÃO EM RITO ESPECIAL OU REGIME DE URGÊNCIA 
 
Em discussão e votação única o Veto 003/8 que veta parcialmente o Projeto de Lei do Legislativo nº 
034/18 que ‘Altera dispositivos na Lei nº 2.956, de 09 de junho de 2000, que ‘Denomina vias 
públicas e dá outras providências. ” 

• Solicito a leitura da Mensagem Apresentativa e do Parecer nº 073/18 da 
Comissão de Constituição e Justiça; 
• Coloco a matéria em discussão; 
• Coloco em votação; 
 

Novamente em discussão o Projeto de Lei nº 039/8 que “Inclui dispositivo na Lei nº 4.217, de 06 de 
outubro de 2010, que “Institui e regulamenta o Alvará Provisório para o funcionamento de 
atividades econômicas no Município de Igrejinha”. 

• Solicito a leitura da Mensagem Apresentativa e do Parecer nº 074/18 da 
Comissão de Constituição e Justiça; 
• Coloco a matéria em discussão; 
• Coloco em votação; 
 

Em discussão o Projeto de Lei n.º 038/2018, que “Altera e inclui dispositivos na Lei nº 4.435, de 26 de 
dezembro de 2012 que ‘Regulamenta a exploração do serviço de automóveis de aluguel (táxi) e revoga a Lei 
nº 177, de 16 de abril de 1971.”. 

• Solicito a leitura da Mensagem Apresentativa e do Parecer nº 076/18 da 
Comissão de Constituição e Justiça e Parecer nº 008/18 da Comissão de 
Educação, Cidadania, Segurança e Direitos Humanos; 
• Coloco a matéria em discussão; 
Coloco em votação; 
 
 
 
 
 
 
 



 

5MATÉRIAS COM TRAMITAÇÃO NORMAL 
 
Novamente em discussão o Projeto de Lei do Legislativo nº 017/18 que “Denomina via pública no 
Loteamento Morada do Vale, Bairro Invernada. ” 

• Solicito a leitura da Mensagem Apresentativa e do Parecer nº 071/18 da 
Comissão de Constituição e Justiça; 
• Coloco a matéria em discussão; 
• Coloco em votação; 

 
Requerimento n.° 791/18 - Ver. Clóvis Claunir Werb, que solicita à Mesa Diretora que seja 
analisada a possibilidade de criar uma frente parlamentar para ‘manutenção de empregos e incentivo 
ao setor coureiro-calçadista no município; 
 
Requerimento n.° 800/18 - Ver. Juliano Muller de Oliveira, que solicita ao SIPROMI nome e 
número de registro profissional do contador responsável pela análise da proposta do Plano de 
Carreira do Magistério oriunda do Poder Executivo, bem como uma sugestão de horário para 
reunião com os Vereadores, com a presença do respectivo profissional contábil; 
 
Requerimento n.° 801/18 - Ver. Juliano Muller de Oliveira, solicita ao Poder Executivo referências 
sobre a empresa contratada para o estudo do Plano de Carreira do Magistério, quais foram os 
profissionais envolvidos, seus números de registro profissional e em quais cidades houve 
contratação de serviço semelhante; 
 
Requerimento n.° 809/18 - Ver. Neimar Luiz Parreira, solicita que seja convocado o Secretário de 
Educação para a reunião da Comissão de Educação, Cidadania, Segurança e Direitos Humanos, a 
ser realizada no dia 19 de julho, tendo como assunto os Projetos de Lei do Executivo nºs 40, 41 e 
42/18; 
 
Indicação n.° 792/18 - Ver. Neimar Luiz Parreira, sugere ao Executivo que estude a possibilidade de 
construir uma parada de ônibus na ERS-020, em frente á Sociedade Harmonia, na Localidade de 
Rochedo; 
 
Indicação n.° 793/18 - Ver. Neimar Luiz Parreira, sugere ao Executivo que estude a possibilidade de 
construir uma parada de ônibus na ERS-020, próximo a extremidade sul da Linha Utz, na Estrada 
Karl Utz, localidade de Nova Aurora;  
 
Indicação n.° 794/18 - Ver. Neimar Luiz Parreira, sugere ao Executivo que estude a possibilidade de 
construir passeio público da Rua João Darcy Reinheimer até a Rua Belmiro Wallauer; 
 
Indicação n.° 804/18 - Ver. Carlinhos Michaelsen, sugere ao Executivo que estude a possibilidade 
de instalar placas de sinalização de trânsito refletivas nas curvas da Estrada Geral de Serra Grande". 
 
Indicação n.° 805/18 - Ver. Carlinhos Michaelsen, sugere ao Executivo que estude a possibilidade 
de construir uma praça no Loteamento Corticeira da Serra; 
 
Indicação n.° 806/18 - Ver. Carlinhos Michaelsen, sugere ao Executivo que estude a possibilidade 
de instalar placa de denominação na praça Arnaldo Soares da Conceição, no Bairro Bom Pastor e na 
Estrada Alcindo Schmitt, na Localidade de Solitária; 
 



 

6Indicação n.° 810/18 - Ver. Neimar Luiz Parreira, sugere ao Executivo que estude a 
possibilidade de instalar placas indicativas de nome nas extremidades da Rua Dérico Giacomo 
Venson, no Loteamento Hess, Bairro Viaduto; 
 
Indicação n.° 811/18 - Ver. Neimar Luiz Parreira, sugere ao Executivo que estude a possibilidade de 
instalar placas indicativas de nome nas extremidades da Rua Élio Poletto, no Loteamento Hess, 
Bairro Viaduto;  
 
Votos de Congratulações n.° 790/18 - Ver. João Batista Lopes dos Santos, à OASE, pela realização 
do 35º chá beneficente ao Hospital Bom Pastor; 
Votos de Pesar n.° 789/18 - Ver. Guto Scherer, aos familiares de Paulo Cesar Kehl, como última 
homenagem desta Casa a esse cidadão; 
 
Os Pedidos de Providências, bem como os Pedidos de Informações serão encaminhados ao 
Executivo Municipal, conforme dispõe o Regimento Interno. 
 
 EXPLICAÇÕES PESSOAIS (5 minutos para cada Vereador): 
 

Vereador JOÃO BATISTA LOPES DOS SANTOS (8) 
Vereador CARLINHOS MICHAELSEN (9) 
Vereador JULIANO MULLER DE OLIVEIRA (1) 
Vereador GILMAR PEREIRA DA SILVA (2) 
Vereador CLÓVIS CLAUNIR WERB (3) 
Vereador DIRCEU VALDIR LINDEN JUNIOR (4) 
Vereador GUTO JARDEL SCHERER (5) 
Vereador NEIMAR LUIZ PARREIRA (6) 
Vereador CARLOS RIVELINO KARLOH (7) 
 

 Finalizando, informo que a próxima Reunião Ordinária será realizada dia 24 (terça-feira) de 
julho de 2018, às 19h00min horas, na sede do Legislativo Municipal. 
 
 Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente Reunião e desejo uma BOA NOITE 
A TODOS. 
CCJ  
Presidente: Ver. Clóvis 
Relator: Ver. Neimar 
Secretário: Ver. Carlinhos   
 

COF  
Presidente: Ver. Padilha 
Relator: Ver. Joãozinho 
Secretário: Ver. Carlinhos  
 

Comissão de Educação, Cidadania e Direitos 
Humanos:  
Presidente: Ver. Neimar 
Relator: Ver. Gilmar 
Secretário: Ver. Joãozinho 

 

 


