
 

132º REUNIÃO ORDINÁRIA, DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA  
DA 13ª LEGISLATURA, EM 04 DE SETEMBRO DE 2018. 

 
 Havendo número regimental, declaro aberta a trigésima segunda (32ª) Reunião Ordinária, da 2ª 
Sessão Legislativa, da 13ª Legislatura, em 04 de setembro 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 as seguintes atas: 

• Ata da 31ª Reunião Ordinária, realizada em 28 de agosto de 2018; 
• Ata da 9ª Audiência Pública, realizada em 27 de agosto de 2018 

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

 
Mensagens Apresentativas: 
 
046/18 que “Altera dispositivo na Lei nº 5.127, de 03 de agosto de 2018 que ‘Dispõe sobre a 
reestruturação e gestão do Plano da Carreira dos Professores da Rede Municipal de Igrejinha”; 
 
047/18 que “Altera dispositivo na Lei nº 5.128, de 03 de agosto de 2018 que ‘Dispõe sobre a 
reestruturação e gestão do Plano da Carreira do Educador Multimeios, Monitora e Auxiliar de 
Monitora, no Município de Igrejinha.”; 
 
048/18 que “Autoriza o Poder Executivo a contratar temporariamente 01 (um) profissional, que 
especifica.” 
 
Ofícios: 
 
Ofício nº 099/18 – SAD/DLG, em atenção ao ofício nº 256/18; 
 
De Diversas Origens 

Câmara Municipal de Glorinha, convite para inauguração da nova sede; 
OI, ofício nº 47471/2018, em atenção ao ofício nº 246/18; 
 
Dos Vereadores 

 

Bancada do PP 
 
Requerimento n.° 963/18 que solicita à Mesa Diretora que a Reunião Ordinária do dia 18 de 
setembro seja realizada às 19h do dia 17 de setembro de 2018; 
 
Votos de Congratulações n.° 989/18, a Tiago Rodolfo Groeff, do CEMAE, por ter ganho o título de 
segundo lugar na categoria sub 14 masculino da etapa igrejinhense do X Campeonato Regional de 
Xadrez do Vale do Paranhana; 
 
Votos de Congratulações n.° 990/18, á Iuri Konrath Costa, do Clube de Xadrez Igrejinhense, por ter 
ganho o título de primeiro lugar na categoria sub 16 da etapa igrejinhense do X Campeonato 
Regional de Xadrez do Vale do Paranhana; 
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Votos de Congratulações n.° 991/18, a Lucas M. dos Santos Moreira, do CEMAE, por ter ganho 
o título de terceiro lugar na categoria sub 12 masculino da etapa igrejinhense do X Campeonato 
Regional de Xadrez do Vale do Paranhana; 
 
Votos de Congratulações n.° 992/18, a Bernardo Capitani D. Santos, do CEMAE, por ter ganho o 
título de segundo lugar na categoria sub 12 masculino da etapa igrejinhense do X Campeonato 
Regional de Xadrez do Vale do Paranhana; 
 
Votos de Congratulações n.° 993/18, a Guilherme Samuel Walber, da EMEF Machado de Assis, por 
ter ganho o título de terceiro lugar na categoria sub 10 masculino da etapa igrejinhense do X 
Campeonato Regional de Xadrez do Vale do Paranhana; 
 
Votos de Congratulações n.° 994/18 a Kelvin Lopes Weiland, do CEMAE, por ter ganho o título de 
segundo lugar na categoria sub 10 masculino da etapa igrejinhense do X Campeonato Regional de 
Xadrez do Vale do Paranhana; 
 
Votos de Congratulações n.° 995/18, a Felipe Ferreira da Silva, do CEMAE, por ter ganho o título 
de primeiro lugar na categoria sub 10 masculino da etapa igrejinhense do X Campeonato Regional 
de Xadrez do Vale do Paranhana; 
 
Votos de Congratulações n.° 996/18, a Manuela Cassel Lima, da Escola Fundamental Luterana 
Redentor, por ter ganho o título de segundo lugar na categoria sub 10 feminino da etapa igrejinhense 
do X Campeonato Regional de Xadrez do Vale do Paranhana; 
 
Votos de Congratulações n.° 997/18, a Vitória Souza Ávila, da EMEF Vila Nova, por ter ganho o 
título de primeiro lugar na categoria sub 10 feminino da etapa igrejinhense do X Campeonato 
Regional de Xadrez do Vale do Paranhana; 
 
Votos de Congratulações n.° 998/18, a Guilherme Fortes D. Santos, por ter ganho o título de 
terceiro lugar na categoria livre da etapa igrejinhense do X Campeonato Regional de Xadrez do 
Vale do Paranhana; 
 
Votos de Congratulações n.° 999/18, a Denian Pedroso, por ter ganho o título de primeiro lugar na 
categoria livre da etapa igrejinhense do X Campeonato Regional de Xadrez do Vale do Paranhana; 
 
Votos de Congratulações n.° 1000/18, ao Clube de Xadrez Igrejinhense Clebert Ivo Fetter, por 
terem sediado a etapa igrejinhense do X Campeonato Regional de Xadrez do Vale do Paranhana; 
 
VEREADOR JULIANO 
 
Pedido de Providências n.° 964/18, que solicita ao Executivo que seja realizado manutenção na 
passarela que liga as Ruas Arlindo Geis e da Independência, tanto na substituição de tábuas do 
assoalho quanto no aparo da vegetação dos arredores; 
 
Indicação n.° 965/18, que sugere ao Executivo que estude a possibilidade de promover mecanismos 
de aferição periódica da qualidade de água em diferentes pontos do Rio Paranhana, com emissão de 
laudo técnico para acompanhamento da situação no decorrer do tempo; 
 
Pedido de Providências n.° 966/18, que solicita ao Executivo que providencie a manutenção e 
melhorias nas pontes ao longo da Rua Gaspar Eckardt, no Canto dos Feller, Bairro Bom Pastor; 



 

3Pedido de Providências n.° 967/18, que solicita ao Executivo que providencie a instalação de 
um poste com iluminação na esquina da Rua Plinio Salgado com a RS 020, Bairro Viaduto; 
 
VEREADOR NEIMAR PARREIRA 
 
Votos de Congratulações n.° 960/18, à Congregação Evangélica Luterana Redentor, pela passagem 
dos 56 anos de seu Departamento de Servas, em 18 de agosto; 
 
Indicação n.° 961/18 que sugere ao Executivo que estude a possibilidade de construir uma ponte sob 
o Arroio Koetz, na sequência da Rua Carlos Koetz, ligando as Ruas Plínio Salgado e Willy Flesch, 
no Bairro Viaduto; 
 
Pedido de Providências n.° 962/18, que solicita ao Executivo que providencie, através da Secretaria 
do Planejamento e Meio Ambiente, a retirada da árvore localizada na Rua Sete de Julho, 590, Bairro 
Bom Pastor; 
 
Requerimento n.° 981/18, que solicita à Mesa Diretora que seja encaminhado convite ao Defensor 
Público de Igrejinha para que se faça presente na reunião da Comissão de Constituição e Justiça, do 
dia 06 de setembro, para tratar do assunto: Estruturação da Defensoria Pública Regional de 
Igrejinha; 
 
VEREADOR GIÁCOMO 
 
Indicação n.° 974/18, que sugere ao Executivo, através da Secretaria de Educação, promover 
atividades, como palestras de valorização à vida e de prevenção ao suicídio, junto às escolas do 
município; 
 
Indicação n.° 975/18, que sugere ao Executivo que estude a possibilidade de enviar à Câmara uma 
proposta de regulamentação dos serviços de transporte privado no município por meio de 
aplicativos". 
 
Pedido de Providências n.° 976/18, que solicita ao Executivo que providencie a colocação de canos 
e de caixas de coleta d’água na Rua do Salto, entre as Ruas Edgar Willy Wolff e Darci Ardi Geis; 
 
Pedido de Providências n.° 977/18, que solicita ao Executivo que providencie a construção de uma 
caixa coletora d'água e a substituição de canos de esgoto pluvial, por canos maiores, na Rua da 
Cascata, no Loteamento Cascata; 
 
Pedido de Informação n.° 978/18, que questiona ao Executivo o que segue: Que ações estão sendo 
tomadas para evitar o alagamento das ruas, em decorrência do entupimento de canos e de bocas de 
lobo; Com que frequência é feita a limpeza desses locais; Quem tem sido responsável pela 
realização desse serviço; 
 
Pedido de Informação n.° 979/18, que solicita ao Executivo o envio digitalizado das notas fiscais 
dos serviços de manutenção de veículos dos automóveis da Prefeitura, contendo a discriminação dos 
serviços e dos valores cobrados; 
 
VEREADOR GILMAR 
 



 

4Pedido de Providências n.° 968/18, que solicita ao Executivo que providencie a colocação de 
postes com iluminação na Rua Belmiro Wallauer, próximo ao quebra-molas no final do 
calçamento até o Camping do Fritz, Bairro Invernada; 
 
Indicação n.° 969/18 , que sugere ao Executivo que estude a possibilidade de efetuar calçamento na 
Rua Moreira e Silva, Bairro Garibaldi; 
 
VEREADOR CLAUDIO WANDERLEI CLOSS 
 
Indicação n.° 970/18, que sugere ao Executivo que estude a possibilidade de construir um espaço na 
praça do Canto dos Renck, localizada na Rua dos Caigangues, em frente ao número 588; 
 
Pedido de Providências n.° 971/18, que solicita ao Executivo que sejam realizadas melhorias na 
sinalização da Rua Anita Garibaldi, em frente ao número 509, Bairro Figueira, com instalação de 
tachões luminosos; 
 
VEREADOR CARLINHOS MICHAELSEN 
 
Pedido de Providências n.° 972/18, que solicita ao Executivo que providencie a limpeza da rede de 
esgoto da Rua Willy Muller, no Bairro Garibaldi; 
 
Indicação n.° 973/18, que sugere ao Executivo que estude a possibilidade de construir uma boca de 
lobo na esquina das Ruas Dom João VI e Albino Auler, Bairro Viaduto; 
 
VERADORES CARLOS R. KARLOH e JOÃO BATISTA LOPES DOS SANTOS 
 
Indicação n.° 980/18, que sugere ao Executivo que estude a possibilidade de construir uma praça, 
com academia, no terreno baldio localizado na Rua David Muller, Bairro David Muller; 
 
CARLOS R. KARLOH (PADILHA)  
 
Indicação n.° 986/18, que sugere ao Executivo que estude a possibilidade de instalar paradas de 
ônibus na ERS020, em frente à Sociedade Harmonia de Rochedo, na Localidade de Rochedo, em 
ambos os lados da via; 
 
Pedido de Providências n.° 987/18, que solicita ao Executivo que providencie o conserto e 
manutenção dos postes e da pracinha localizados junto à sede da Associação de Moradores de 
Rochedo, na Localidade de Rochedo; 
 
Voto de Pesar n.° 988/18, aos familiares de Ivete Regina Schaeffer, como última homenagem da 
Câmara de Vereadores a esta cidadã; 
 
VEREADOR JOÃOZINHO 
 
Indicação n.° 982/18, que sugere ao Executivo que estude a possibilidade de realizar o 
encanamento, da rede de coleta de água pluvial, na Rua Canto dos Renck, em frente ao número 
2850, Bairro Figueira; 
 
VEREADORES CLÓVIS  
 



 

5Pedido de Providências n.° 983/18, que sugere ao Executivo que providencie a vistoria na 
qualidade do asfalto da Estrada de Serra Grande; 
 
Pedido de Providências n.° 984/18, que solicita ao Executivo que providencie maneiras de evitar o 
assoreamento do Rio Paranhana junto à Rua Independência, no Loteamento Weres, próximo à 
passarela do Balneário do Rincão; 
 
Indicação n.° 985/18, que sugere ao Executivo que estude a possibilidade de realizar o 
redimensionamento do encanamento de rede pluvial da Avenida Ildo Meneghetti, em especial no 
entorno das futuras instalações da Prefeitura, no Bairro XV de Novembro; 
 
  (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 CARLINHOS MICHAELSEN (9) 
Vereador GILMAR PEREIRA DA SILVA (2) 
Vereador CLÓVIS WERB (3) 
Vereador CLAUDIO WANDERLEI CLOSS. (4) 
Vereador GIÁCOMO VELASQUES PEREIRA (5) 
 

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

Vereador NEIMAR LUIZ PARREIRA (6) 
Vereador CARLOS RIVELINO KARLOH (7) 
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 CLAUDIO WANDERLEI CLOSS. (4) 
Vereador GIÁCOMO VELASQUES PEREIRA (5) 

 
 
 
 (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. 
 
MATÉRIAS COM TRAMITAÇÃO EM RITO ESPECIAL OU REGIME DE URGÊNCIA 
 
Não há 
 
MATÉRIAS COM TRAMITAÇÃO NORMAL 
 
Requerimento n.° 963/18 - Bancada do PP, que solicita à Mesa Diretora que a Reunião Ordinária do 
dia 18 de setembro seja realizada às 19h do dia 17 de setembro de 2018; 
 
Requerimento n.° 981/18 - Ver. Neimar Luiz Parreira, que solicita à Mesa Diretora que seja 
encaminhado convite ao Defensor Público de Igrejinha para que se faça presente na reunião da 
Comissão de Constituição e Justiça, do dia 06 de setembro, para tratar do assunto: Estruturação da 
Defensoria Pública Regional de Igrejinha; 
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Indicação n.° 961/18 - Ver. Neimar Luiz Parreira, que sugere ao Executivo que estude a 
possibilidade de construir uma ponte sob o Arroio Koetz, na sequência da Rua Carlos Koetz, 
ligando as Ruas Plínio Salgado e Willy Flesch, no Bairro Viaduto; 
 
Indicação n.° 965/18 - Ver. Juliano Muller de Oliveira, que sugere ao Executivo que estude a 
possibilidade de promover mecanismos de aferição periódica da qualidade de água em diferentes 
pontos do Rio Paranhana, com emissão de laudo técnico para acompanhamento da situação no 
decorrer do tempo; 
 
Indicação n.° 969/18 - Ver. Gilmar Pereira da Silva, que sugere ao Executivo que estude a 
possibilidade de efetuar calçamento na Rua Moreira e Silva, Bairro Garibaldi; 
 
Indicação n.° 970/18 - Ver. Claudio Wanderlei Closs, que sugere ao Executivo que estude a 
possibilidade de construir um espaço na praça do Canto dos Renck, localizada na Rua dos 
Caigangues, em frente ao número 588; 
 
Indicação n.° 973/18 - Ver. Carlinhos Michaelsen, que sugere ao Executivo que estude a 
possibilidade de construir uma boca de lobo na esquina das Ruas Dom João VI e Albino Auler, 
Bairro Viaduto; 
 
Indicação n.° 974/18 - Ver. Giacomo Velasques Pereira, que sugere ao Executivo, através da 
Secretaria de Educação, promover atividades, como palestras de valorização à vida e de prevenção 
ao suicídio, junto às escolas do município; 
 
Indicação n.° 975/18 - Ver. Giacomo Velasques Pereira, que sugere ao Executivo que estude a 
possibilidade de enviar à Câmara uma proposta de regulamentação dos serviços de transporte 
privado no município por meio de aplicativos; 
 
Indicação n.° 980/18 - Ver. Carlos R. Karloh (Padilha) e Ver. João Batista Lopes dos Santos, que 
sugere ao Executivo que estude a possibilidade de construir uma praça, com academia, no terreno 
baldio localizado na Rua David Muller, Bairro David Muller; 
 
Indicação n.° 982/18 - Ver. João Batista Lopes dos Santos, que sugere ao Executivo que estude a 
possibilidade de realizar o encanamento, da rede de coleta de água pluvial, na Rua Canto dos Renck, 
em frente ao número 2850, Bairro Figueira; 
 
Indicação n.° 985/18 - Ver. Clóvis Claunir Werb, que sugere ao Executivo que estude a 
possibilidade de realizar o redimensionamento do encanamento de rede pluvial da Avenida Ildo 
Meneghetti, em especial no entorno das futuras instalações da Prefeitura, no Bairro XV de 
Novembro; 
 
Indicação n.° 986/18 - Ver. Carlos R. Karloh (Padilha), que sugere ao Executivo que estude a 
possibilidade de instalar paradas de ônibus na ERS020, em frente à Sociedade Harmonia de 
Rochedo, na Localidade de Rochedo, em ambos os lados da via; 
 
Votos de Congratulações n.° 960/18 - Ver. Neimar Luiz Parreira, à Congregação Evangélica 
Luterana Redentor, pela passagem dos 56 anos de seu Departamento de Servas, em 18 de agosto; 
 



 

7Votos de Congratulações n.° 989/18 - Bancada do PP, à Tiago Rodolfo Groeff, do CEMAE, por 
ter ganho o título de segundo lugar na categoria sub 14 masculino da etapa igrejinhense do X 
Campeonato Regional de Xadrez do Vale do Paranhana; 
 
Votos de Congratulações n.° 990/18 - Bancada do PP, à Iuri Konrath Costa, do Clube de Xadrez 
Igrejinhense, por ter ganho o título de primeiro lugar na categoria sub 16 da etapa igrejinhense do X 
Campeonato Regional de Xadrez do Vale do Paranhana; 
 
Votos de Congratulações n.° 991/18 - Bancada do PP, à Lucas M. dos Santos Moreira, do CEMAE, 
por ter ganho o título de terceiro lugar na categoria sub 12 masculino da etapa igrejinhense do X 
Campeonato Regional de Xadrez do Vale do Paranhana; 
 
Votos de Congratulações n.° 992/18 - Bancada do PP, à Bernardo Capitani D. Santos, do CEMAE, 
por ter ganho o título de segundo lugar na categoria sub 12 masculino da etapa igrejinhense do X 
Campeonato Regional de Xadrez do Vale do Paranhana; 
 
Votos de Congratulações n.° 993/18 - Bancada do PP, à Guilherme Samuel Walber, da EMEF 
Machado de Assis, por ter ganho o título de terceiro lugar na categoria sub 10 masculino da etapa 
igrejinhense do X Campeonato Regional de Xadrez do Vale do Paranhana; 
 
Votos de Congratulações n.° 994/18 - Bancada do PP, à Kelvin Lopes Weiland, do CEMAE, por ter 
ganho o título de segundo lugar na categoria sub 10 masculino da etapa igrejinhense do X 
Campeonato Regional de Xadrez do Vale do Paranhana; 
 
Votos de Congratulações n.° 995/18 - Bancada do PP, a Felipe Ferreira da Silva, do CEMAE, por 
ter ganho o título de primeiro lugar na categoria sub 10 masculino da etapa igrejinhense do X 
Campeonato Regional de Xadrez do Vale do Paranhana; 
 
27)Votos de Congratulações n.° 996/18 - Bancada do PP< à Manuela Cassel Lima, da Escola 
Fundamental Luterana Redentor, por ter ganho o título de segundo lugar na categoria sub 10 
feminino da etapa igrejinhense do X Campeonato Regional de Xadrez do Vale do Paranhana; 
 
Votos de Congratulações n.° 997/18 - Bancada do PP, à Vitória Souza Ávila, da EMEF Vila Nova, 
por ter ganho o título de primeiro lugar na categoria sub 10 feminino da etapa igrejinhense do X 
Campeonato Regional de Xadrez do Vale do Paranhana; 
 
Votos de Congratulações n.° 998/18 - Bancada do PP, a Guilherme Fortes D. Santos, por ter ganho 
o título de terceiro lugar na categoria livre da etapa igrejinhense do X Campeonato Regional de 
Xadrez do Vale do Paranhana; 
 
Votos de Congratulações n.° 999/18 - Bancada do PP, a Denian Pedroso, por ter ganho o título de 
primeiro lugar na categoria livre da etapa igrejinhense do X Campeonato Regional de Xadrez do 
Vale do Paranhana; 
 
Votos de Congratulações n.° 1000/18 - Bancada do PP, ao Clube de Xadrez Igrejinhense Clebert Ivo 
Fetter, por terem sediado a etapa igrejinhense do X Campeonato Regional de Xadrez do Vale do 
Paranhana; 
 
Votos de Pesar n.° 988/18 - Ver. Carlos R. Karloh (Padilha), aos familiares de Ivete Regina 
Schaeffer, como última homenagem da Câmara de Vereadores a esta cidadã; 
 



 

8Os 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 NEIMAR LUIZ PARREIRA (6) 
Vereador CARLOS RIVELINO KARLOH (7) 
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 CLAUDIO WANDERLEI CLOSS (4) 
Vereador GIÁCOMO VELASQUES PEREIRA (5) 
 

 Finalizando, informo que a próxima Reunião Ordinária será realizada dia 11 (terça-feira) de 
setembro 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 

COMISSÃO ESPECIAL EMPREGO (07/08-90 
dias) 
Presidente: Ver. Clóvis 
Relator: Padilha 
Secretário: Carlinhos 

 


