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13ª REUNIÃO ORDINÁRIA, DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA  
DA 13ª LEGISLATURA, EM 23 DE ABRIL DE 2019. 

 
 Havendo número regimental, declaro aberta a décima terceira (13ª) Reunião Ordinária, da 3ª Sessão 
Legislativa, da 13ª Legislatura, em 16 de abril de 2019, 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 12 Reunião Ordinária, realizada em 16 de abril de 2019; 
 

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

 
Mensagens Apresentativas: 
 
Não há 
 
Ofícios: 
045/19-SAD/DLG, em atenção ao ofício nº 068/19; 
 
De Diversas Origens 

 
Comunidade Evangélica Luterana Redentor de Igrejinha, convite para o 43º Congresso de Servas Luteranas 
do Distrito Hortênsias; 
IPREMI, relatório sobre a gestão de previdência dos servidores do exercício de 2018 
Assessoria Jurídica, parecer nº 038/19 ao PLs nº 033 e 034/19; 
Assessoria Jurídica, parecer nº 039/19 ao PL nº 024/19; 
Assessoria Jurídica, parecer nº 040/19 ao PL nº 029/19; 
 
Das Comissões 

 
Comissão de Constituição e Justiça 
Parecer nº 036/19, ao PLs 033 e 034/19 
Parecer nº 037/19, ao PL 024/19 
Parecer nº 038/19, ao PL 029/19 
 
Comissão de Orçamento e Finanças 
Parecer nº 024/19, ao PLs 033 e 034/19 
Parecer nº 025/19, ao PL 024/19 
 
Dos Vereadores 

 
MESA DIRETORA 
 
Projeto de Resolução nº 001/2019 que “Autoriza suplementação no Orçamento do Legislativo Municipal”. 
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VEREADOR JULIANO MULLER DE OLIVEIRA 
 
Substitutivo nº 002/19 ao PLL nº 003/19 que “Estabelece a realização de simulação de evacuação de 
emergência nas redes pública e privada de ensino no município". 
 
Pedido de Providências nº 370/19 que solicita ao Executivo que providencie o conserto de um buraco no 
cruzamento das Ruas Casimiro de Abreu e Norberto Wagner, Loteamento Panorama; 
 
Pedido de Providências nº 371/19 que solicita ao Executivo que providencie a revisão e o desentupimento do 
sistema de bueiros e esgoto pluvial da Rua Casimiro de Abreu, Loteamento Neubarth; 
 
VEREADOR GUTO SCHERER 
 
Indicação nº 353/19 que sugere ao Executivo que estude a possibilidade de construir paradas de ônibus com 
melhor estrutura e tamanho adequado para abrigar os usuários do serviço de transporte público; 
 
Indicação nº 354/19 que sugere ao Executivo que estude a possibilidade de fazer parceria com o Núcleo 
Brasileiro de Robótica, ou com entidade similar; 
 
Voto de Congratulações nº 356/19 à Igreja Evangélica Assembleia de Deus Comunhão Familiar, pelo 
belíssimo espetáculo de Páscoa realizado no dia 21 de abril em comemoração a esta importante data; 
 
Voto de Congratulações nº 357/19 à Universidade FEEVALE, pela instalação do Pólo à distância, 
FEEVALE Digital, no município; 
 
Pedido de Informações nº 358/19 que solicita ao Executivo uma lista com todas as admissões e contratações 
no período entre 01/01/17 até o momento atual; uma lista detalhada dos CCs e FGs criados e ocupados pela 
Administração Municipal e o organograma da administração municipal com os cargos e os nomes de seus 
ocupantes; 
 
Pedido de Informações nº 359/19 que solicita ao Executivo cópia do protocolo e do processo completo e 
questiona sobre a realização do feirão de automóveis no Parque de Eventos Almiro Grings; 
 
Pedido de Informações nº 360/19 que solicita ao Executivo uma relação de todas as empresas incentivadas 
pelo município através das Leis 2.125, 2.423, 2.575, 4.502, 2.452, 4.801 e questiona sobre concessão de 
áreas de terra, incentivos de aluguel e incentivos para participação em feiras e eventos; 
 
Pedido de Providências nº 361/19 que solicita ao Executivo que providencie a limpeza do terreno localizado 
na Rua Waldir Americano Grinn; 
 
Indicação nº 362/19 que sugere ao Executivo que estude a possibilidade de colocar reforços no muro de 
contenção do Arroio Koetz, nos fundos da residência da Rua João Correa, nº 218, Centro;  
 
Indicação nº 363/19 que sugere ao Executivo que estude a possibilidade de colocar calçadas e iluminação ao 
redor do letreiro instalado às margens da RS 115; 
 
VEREADORES GUTO, GILMAR e CARLINHOS MICHAELSEN 
 
Moção de Apoio nº 355/19 em apoio aos aprovados no concurso público para a área de segurança pública do 
Estado, para que sejam chamados e efetivados para aumentar o número de policiais nas ruas; 
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VEREADOR CARLINHOS MICHAELSEN 
 
Indicação nº 364/19 que sugere ao Executivo que estude a possibilidade de construir um local apropriado 
para que os servidores da Secretaria de Obras possam realizar suas refeições; 
 
Pedido de Providências nº 365/19 que solicita ao Executivo que providencie o conserto de buracos no acesso 
à Rua Duarte Coelho, Bairro Figueira, pela Rua Anita Garibaldi; 
 
Pedido de Providências nº 366/19 que solicita ao Executivo que providencie melhorias na estrutura da Rua 
dos Pessegueiros, Bairro Rothmann; 
 
VEREADOR GILMAR NENE 
 
Pedido de Providências nº 367/19 que solicita ao Executivo que providencie a colocação de canos atrás da 
casa nº 280 da Rua Arlindo Rothmann, Bairro Garibaldi; 
 
Pedido de Providências nº 368/19 que solicita ao Executivo que providencie reparos de tapa buracos nas 
seguintes ruas do Loteamento Morada Verde, Bairro Invernada: Jacob Kichler; do Centenário e Evandro G. 
da Encarnação; 
 
VEREADOR CLÓVIS 
 
Indicação nº 369/19 que sugere ao Executivo que estude a possibilidade, junto ao COMTRA, de instalar 
placas de sinalização vertical, indicando curva acentuada, próximo ao Bar do Arlindo, em Serra Grande, 
bem como instalar proteções do tipo guard rail; 
 
VEREADOR JOÃOZINHO LOPES 
 
Indicação nº 372/19 que sugere ao Executivo que estude a possibilidade de complementar o passeio público 
da Rua Jacob Kondorfer, Bairro Viaduto, em especial nas proximidades da EMEF Princesa Isabel". 
 
VEREADOR DIRCEU VALDIR LINDEN JUNIOR 
 
Indicação nº 373/19 que sugere ao Executivo que estude a possibilidade de instalar mais estacionamentos de 
motos na Rua Osvaldo Cruz, em frente a Imunizadora Renck; 
 
Indicação nº 374/19 que sugere ao Executivo que estude a possibilidade de instalar bancos de concreto nas 
paradas de ônibus 164 e 168, localizadas na RS-020; 
 
Neste momento passaremos ao EXPEDIENTE ESPECIAL alusivo aos 35 anos de fundação do Grupo de 
Danças Alemãs Kirchleinburg. 
 

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

Vereador DIRCEU VALDIR LINDEN JUNIOR (4) 
Vereador GUTO SCHERER (5) 
Vereador GILMAR NENE (6) 
Vereador CARLINHOS MICHAELSEN (7) 
Vereador JOÃOZINHO LOPES (8) 
Vereador NEIMAR LUIZ PARREIRA (9) 
Vereador JULIANO MULLER DE OLIVEIRA (1) 
Vereador PADILHA (2) 
Vereador CLÓVIS WERB (3) 
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Verificada a presença dos Vereadores, dou prosseguimento à Reunião e início à Ordem do Dia. 
 
  (campainha) Dando continuidade, passo a ORDEM DO DIA (120 minutos): 
 
O Projeto de Resolução 001/2019 é enviado 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 
 
Novamente em discussão o Projeto de Lei nº 027/19 que “Revoga a Lei nº 3.518, de 08 de abril de 2004 que 
‘Veda a concessão de crédito ou incentivo público municipal, desconto de IPTU ou outras formas de auxilio 
do Município às pessoas jurídicas de direito privado que não estejam cumprindo a Legislação Federal que 
dispõe sobre a manutenção de creches’.” 

• Solicito a leitura da Mensagem Apresentativa, do Parecer nº 035/19 da Comissão de 
Constituição e Justiça; 
• Coloco a matéria em discussão; 
 Não havendo manifestação, coloco a matéria em votação; 

 
Em discussão o Projeto de Lei nº 024/19 que “Autoriza o Poder Executivo a conceder remissão de 
crédito tributário, que especifica.” 

• Solicito a leitura da Mensagem Apresentativa, do Parecer nº 037/19 da Comissão de 
Constituição e Justiça e do Parecer nº 025/19 da Comissão de Orçamento e Finanças; 
• Coloco a matéria em discussão; 
 Não havendo manifestação, coloco a matéria em votação; 

 
Em discussão o Projeto de Lei nº 029/19 que “Altera e inclui dispositivos na Lei nº 4.281, de 06 de junho de 
2011 que "Disciplina o horário de funcionamento e institui plantão de atendimento nos estabelecimentos que 
desempenham atividades de farmácia e drogaria, conforme especifica". 

• Solicito a leitura da Mensagem Apresentativa, do Parecer nº 038/19 da Comissão de 
Constituição e Justiça; 
• Coloco a matéria em discussão; 
 Não havendo manifestação, coloco a matéria em votação; 

 
Em discussão o Projeto de Lei nº 033/19 que “Reajusta os subsídios do Prefeito e do Vice-Prefeito de 
Igrejinha”. 

• Solicito a leitura da Mensagem Apresentativa, do Parecer nº 036/19 da Comissão de 
Constituição e Justiça e do Parecer nº 024/19 do Comissão de Orçamento e Finanças; 
• Coloco a matéria em discussão; 
 Não havendo manifestação, coloco a matéria em votação; 

 
Em discussão o Projeto de Lei nº 034/19 que “Reajusta os subsídios dos Secretários Municipais de 
Igrejinha”. 

• Solicito a leitura da Mensagem Apresentativa, do Parecer nº 036/19 da Comissão de 
Constituição e Justiça e do Parecer nº 024/19 da Comissão de Orçamento e Finanças; 
• Coloco a matéria em discussão; 
• Não havendo manifestação, coloco a matéria em votação; 
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MATÉRIAS COM TRAMITAÇÃO NORMAL 
 
Novamente em discussão o Projeto de Lei do Legislativo nº 004/19 que “Dispõe sobre a concessão de título 
honorífico “Sou Voluntário, Faço a Diferença” à pessoa ou entidade que prestar relevantes trabalhos de 
forma voluntária no âmbito do Município de Igrejinha.” 

• Solicito a leitura da Mensagem Apresentativa, do Substitutivo nº 001/19 e do Parecer 
nº 034/19 da Comissão de Constituição e Justiça; 
• Coloco a matéria em discussão; 
 Não havendo manifestação, coloco a matéria em votação; 

Ordem de Votação: 
1. Substitutivo nº 001/19 ao PLL 004/19; 
2. Emenda Aditiva nº 007/19 ao Substitutivo nº 001/19; 
3. Emenda Modificativa nº 008/19 ao Substitutivo nº 001/19; 
4. Projeto de Lei do Legislativo 004/19; (CASO APROVADO O SUBSTITUTIVO, O 

PROJETO DE LEI FICA PREJUDICADO) 
 

Moção de Apoio n.° 355/19 - Ver. Guto Scherer, Ver. Gilmar Pereira da Silva e Ver. Carlinhos Michaelsen, 
aos aprovados no concurso público para a área de segurança pública do Estado, para que sejam chamados e 
efetivados para aumentar o número de policiais nas ruas; 
 
Indicação n.° 353/19 - Ver. Guto Scherer que sugere ao Executivo que estude a possibilidade de construir 
paradas de ônibus com melhor estrutura e tamanho adequado para abrigar os usuários do serviço de 
transporte público; 
 
Indicação n.° 354/19 - Ver. Guto Scherer, que sugere ao Executivo que estude a possibilidade de fazer 
parceria com o Núcleo Brasileiro de Robótica, ou com entidade similar; 
 
Indicação n.° 362/19 - Ver. Guto Scherer, que sugere ao Executivo que estude a possibilidade de colocar 
reforços no muro de contenção do Arroio Koetz, nos fundos da residência da Rua João Correa, nº 218, 
Centro; 
 
Indicação n.° 363/19 - Ver. Guto Scherer, que sugere ao Executivo que estude a possibilidade de colocar 
calçadas e iluminação ao redor do letreiro instalado às margens da RS 115; 
 
Indicação n.° 364/19 - Ver. Carlinhos Michaelsen, que sugere ao Executivo que estude a possibilidade de 
construir um local apropriado para que os servidores da Secretaria de Obras possam realizar suas refeições; 
 
Indicação n.° 369/19 - Ver. Clóvis Claunir Werb, que sugere ao Executivo que estude a possibilidade, junto 
ao COMTRA, de instalar placas de sinalização vertical, indicando curva acentuada, próximo ao Bar do 
Arlindo, em Serra Grande, bem como instalar proteções do tipo guard rail; 
 
Indicação n.° 372/19 - Ver. João Batista Lopes dos Santos, que sugere ao Executivo que estude a 
possibilidade de complementar o passeio público da Rua Jacob Kondorfer, Bairro Viaduto, em especial nas 
proximidades da EMEF Princesa Isabel; 
 
Indicação n.° 373/19 - Ver. Dirceu Valdir Linden Junior, que sugere ao Executivo que estude a possibilidade 
de instalar mais estacionamentos de motos na Rua Osvaldo Cruz, em frente a Imunizadora Renck; 
 
Indicação n.° 374/19 - Ver. Dirceu Valdir Linden Junior, que sugere ao Executivo que estude a possibilidade 
de instalar bancos de concreto nas paradas de ônibus 164 e 168, localizadas na RS-020; 
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Votos de Congratulações n.° 356/19 - Ver. Guto Scherer, à Igreja Evangélica Assembleia de Deus 
Comunhão Familiar, pelo belíssimo espetáculo de Páscoa realizado no dia 21 de abril em comemoração a 
esta importante data; 
 
Votos de Congratulações n.° 357/19 - Ver. Guto Scherer, à Universidade FEEVALE, pela instalação do Pólo 
à distância, FEEVALE Digital, no município; 
 
Os Pedidos de Providências, bem como o Pedido de Informações serão encaminhados ao Executivo 
Municipal, conforme dispõe o Regimento Interno. 
 
 EXPLICAÇÕES PESSOAIS (5 minutos para cada Vereador): 
 

Vereador DIRCEU VALDIR LINDEN JUNIOR (4) 
Vereador GUTO SCHERER (5) 
Vereador GILMAR NENE (6) 
Vereador CARLINHOS MICHAELSEN (7) 
Vereador JOÃOZINHO LOPES (8) 
Vereador NEIMAR LUIZ PARREIRA (9) 
Vereador JULIANO MULLER DE OLIVEIRA (1) 
Vereador PADILHA (2) 
Vereador CLÓVIS WERB (3) 
 

 Finalizando, informo que a próxima Reunião Ordinária Reunião será realizada no dia 30 de abril 
(terça-feira), a partir das 19h00min. 

 
 Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente Reunião e desejo uma BOA NOITE A 
TODOS. 
 
COMISSÕES: 
CCJ  
Presidente: Ver. Neimar 
Relator: Ver. Clóvis 
Secretário: Ver. Juliano  

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

Comissão de Educação, Cidadania, Segurança 
e Direitos Humanos:  
Presidente: Ver. Clóvis 
Relator: Ver. Gilmar 
Secretário: Ver. Carlinhos 

COMISSÃO ESPECIAL REGIMENTO 
INTERNO 
Presidente: Ver. Clóvis 
Relator: Neimar 
Secretário: Guto 

 


