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16ª REUNIÃO ORDINÁRIA, DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA  
DA 13ª LEGISLATURA, EM 14 DE MAIO DE 2019. 

 
 Havendo número regimental, declaro aberta a décima sexta (16ª) Reunião Ordinária, da 3ª Sessão 
Legislativa, da 13ª Legislatura, em 14 de maio 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 15ª Reunião Ordinária, realizada em 07 de maio de 2019; 
 

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

 
Mensagens Apresentativas: 
 
043/19 que “Inclui dispositivos na Lei nº 3.898, de 31 de julho de 2007 que “Dispõe sobre a implantação do 
Plano de Carreira, estabelece o Quadro de Cargos, Remunerações e Funções Públicas do Município”, que 
especifica.” 
 
044/19 que “Altera e inclui dispositivos na Lei nº 2.619, de 23 de julho de 1998, que ‘Autoriza o Poder 
Executivo a regulamentar o comércio ambulante e dá outras providências”; 
 
Ofícios: 
051/19-SAD/DLG, em atenção ao ofício nº 094/19; 
 
De Diversas Origens 

Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação, ofício nº 01/2019 solicitando indicação de um 
conselheiro titular e um suplente, para atuar no Conselho Municipal dos Diretos da Pessoa com Deficiência 
Ministério Público, ofício nº 01654.000.229/2017-0006, solicitando informações referentes ao Plano 
Municipal de Saneamento Básico; 
Secretaria da Educação, ofício nº 053/19, em atenção ao ofício nº 095/19, justificando a falta da presidente 
do IPREMI; 
C.E.F., ofício nº 0244/2019/REGOVNH, comunicando a liberação de recursos ao município; 
Secretaria da Segurança Pública, Brigada Militar, Gabinete do Comandante-Geral, ofício nº 0856/2019-
GCG/Ass. Parlamentar, informando sobre os candidatos aprovados no concurso para vaga de militar 
estadual; 
 
Dos Vereadores 

 
VEREADOR NEIMAR PARREIRA 
 
Indicação nº 420/19 que sugere ao Executivo que estude a possibilidade de regrar a vinda de feiras 
itinerantes ao município de Igrejinha, através de análise conjunta a Câmara de Dirigentes Lojistas de 
Igrejinha e Três Coroas (CDL) e demais interessados; 
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Voto de Congratulações nº 429/19 ao município de Paraíso do Sul, pelo transcurso de seu 31° aniversário de 
emancipação política e administrativa, cujas comemorações foram realizadas através da 5ª Kolonie Fest 
2019; 
 
VEREADOR CARLINHOS MICHAELSEN 
 
Indicação nº 421/19 que sugere ao Executivo que estude a possibilidade de construir uma parada de ônibus 
na altura do n° 11950 da Estrada Dorício Nelson Edinger, na Localidade de Solitária Alta; 
 
Indicação n.° 422/19 que sugere ao Executivo que estude a possibilidade de desenvolver uma política de 
incentivo à proprietários de terrenos sem edificações residenciais, situados no centro da cidade, para que 
invistam em estacionamentos privados; 
 
VEREADOR JULIANO 
 
Indicação nº 423/19 que sugere ao Executivo que estude a possibilidade de realizar a pavimentação da Rua 
da Independência, no trecho que liga o Centro ao Loteamento Werres; 
 
Pedido de Providências nº 424/19 que solicita ao Executivo que providencie o patrolamento da Rua Jacob 
Fernando Marmitt, na Picada Francesa; 
 
VEREADOR JOÃOZINHO LOPES 
 
Pedido de Providências nº 425/19 que solicita ao Executivo que providencie o reparo da grade de acesso da 
Escola Professora Ida Maria Krupp ao campo de grama sintética da COHAB, no Bairro Figueira; 
 
Pedido de Providências nº 426/19 que solicita ao Executivo que providencie o ensaibramento e patrolamento 
da Rua Jacob Fernando Marmitt, Bairro da Pedreira, nas proximidades da Associação Atlética Banco do 
Brasil; 
 
Pedido de Providências nº 427/19 que solicita ao Executivo que providencie a manutenção e instalação de 
uma tampa na boca de lobo localizada nas dependências da Escola Dom Pedro I, na Localidade de Solitária 
Alta; 
 
Indicação nº 428/19 que sugere ao Executivo que estude a possibilidade de instalar sistema de iluminação 
pública no poste localizado na Estrada Oscar Alvício Ritter, Localidade de Solitária Baixa, ao lado do Bar 
da Lindajara; 
 
VEREADOR GILMAR 
 
Requerimento nº 430/19 que solicita envio de ofício a RGE, para que façam a substituição do poste de 
madeira, por um poste de concreto, na Rua Alcido Linden, esquina com a Rua Jacob Fernando Marmitt, 
Bairro das Pedreiras; 
 
Requerimento nº 431/19 que solicita envio de ofício a RGE, para que façam a substituição de dois postes de 
madeira, por postes de concreto, na Rua Alcido Linden, em frente aos nºs 919 e 935, Bairro das Pedreiras; 
 
Requerimento nº 432/19 que solicita envio de ofício a RGE, para que façam a substituição do poste de 
madeira, por um poste de concreto, na Rua das Pedreiras, nº 989, Bairro 15 de Novembro; 
 
VEREADOR DIRCEU VALDIR LINDEN JUNIOR 
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Indicação nº 433/19 que sugere ao Executivo que estude a possibilidade de instalar faixas de pedestres na 
Rua Berthalina Kirsch, nas ruas laterais ao viaduto; 
 
Pedido de Providências nº 434/19 que solicita ao Executivo que providencie o reparo do bueiro localizado 
na esquina da Rua Tiradentes com a Rua da República; 
 
Pedido de Providências nº 435/19 que solicita ao Executivo que providencie a instalação de lâmpadas de luz 
nas Ruas Euclides da Cunha e 9 de Fevereiro; 
 
Pedido de Providências nº 437/19 que solicita ao Executivo que providencie o reparo do campo localizado 
na Rua Madalena Deuner, Bairro Viaduto; 
 
VEREADOR CLÓVIS WERB 
 
Voto de Congratulações nº 436/19 ao município de Três Coroas, pelo transcurso de seu 60° aniversário de 
emancipação política e administrativa, cujas comemorações estão sendo realizadas através da 19ª Três 
Coroas em Festa". 
 
  (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 GUTO SCHERER (5) 
Vereador CARLINHOS MICHAELSEN (7) 
Vereador JULIANO MULLER DE OLIVEIRA (1) 
Vereador CLÓVIS WERB (3) 
Vereador DIRCEU VALDIR LINDEN JUNIOR (4) 

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

 
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) 
Vereador DIRCEU VALDIR LINDEN JUNIOR (4) 
Vereador GUTO SCHERER (5) 
Vereador GILMAR NENE (6) 
 

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): 
 
Os Projetos de Lei nº 043 e 044/19 de autoria do Executivo Municipal são enviados às comissões com prazo 
inicial de 10 dias para emissão de parecer, conforme dispõe o Regimento Interno.  
 
Informo os vereadores que o PL 024/19 está com sua tramitação suspensa em razão do Pedido de 
Informações nº 393/19. 
 
MATÉRIAS COM TRAMITAÇÃO EM RITO ESPECIAL OU REGIME DE URGÊNCIA 
Novamente 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; 
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• Coloco a matéria em discussão; 
 Não havendo manifestação, coloco a matéria em votação; 

Tramitação suspensa em razão do PI nº 393/19 – Ver. GUTO 
 

MATÉRIAS COM TRAMITAÇÃO NORMAL 
 
Requerimento n.° 430/19 - Ver. Gilmar Pereira da Silva, que solicita envio de ofício a RGE, para que façam 
a substituição do poste de madeira, por um poste de concreto, na Rua Alcido Linden, esquina com a Rua 
Jacob Fernando Marmitt, Bairro das Pedreiras; 
 
Requerimento n.° 431/19 - Ver. Gilmar Pereira da Silva, que solicita envio de ofício a RGE, para que façam 
a substituição de dois postes de madeira, por postes de concreto, na Rua Alcido Linden, em frente aos nºs 
919 e 935, Bairro das Pedreiras; 
 
Requerimento n.° 432/19 - Ver. Gilmar Pereira da Silva, que solicita envio de ofício a RGE, para que façam 
a substituição do poste de madeira, por um poste de concreto, na Rua das Pedreiras, nº 989, Bairro 15 de 
Novembro; 
 
Indicação n.° 420/19 - Ver. Neimar Luiz Parreira, que sugere ao Executivo que estude a possibilidade de 
regrar a vinda de feiras itinerantes ao município de Igrejinha, através de análise conjunta a Câmara de 
Dirigentes Lojistas de Igrejinha e Três Coroas (CDL) e demais interessados; 
 
Indicação n.° 421/19 - Ver. Carlinhos Michaelsen, que sugere ao Executivo que estude a possibilidade de 
construir uma parada de ônibus na altura do n° 11950 da Estrada Dorício Nelson Edinger, na Localidade de 
Solitária Alta; 
 
Indicação n.° 422/19 - Ver. Carlinhos Michaelsen, que sugere ao Executivo que estude a possibilidade de 
desenvolver uma política de incentivo à proprietários de terrenos sem edificações residenciais, situados no 
centro da cidade, para que invistam em estacionamentos privados; 
 
Indicação n.° 423/19 - Ver. Juliano Muller de Oliveira, que sugere ao Executivo que estude a possibilidade 
de realizar a pavimentação da Rua da Independência, no trecho que liga o Centro ao Loteamento Werres; 
 
Indicação n.° 428/19 - Ver. João Batista Lopes dos Santos, que sugere ao Executivo que estude a 
possibilidade de instalar sistema de iluminação pública no poste localizado na Estrada Oscar Alvício Ritter, 
Localidade de Solitária Baixa, ao lado do Bar da Lindajara; 
 
Indicação n.° 433/19 - Ver. Dirceu Valdir Linden Junior, que sugere ao Executivo que estude a possibilidade 
de instalar faixas de pedestres na Rua Berthalina Kirsch, nas ruas laterais ao viaduto; 
 
Votos de Congratulações n.° 429/19 - Ver. Neimar Luiz Parreira, ao município de Paraíso do Sul, pelo 
transcurso de seu 31° aniversário de emancipação política e administrativa, cujas comemorações foram 
realizadas através da 5ª Kolonie Fest 2019; 
 
Votos de Congratulações n.° 436/19 - Ver. Clóvis Claunir Werb, ao município de Três Coroas, pelo 
transcurso de seu 60° aniversário de emancipação política e administrativa, cujas comemorações estão sendo 
realizadas através da 19ª Três Coroas em Festa". 
 
Os Pedidos de Providências serão encaminhados ao Executivo Municipal, conforme dispõe o Regimento 
Interno. 
 
 
 
 
 



5 
 

 EXPLICAÇÕES PESSOAIS (5 minutos para cada Vereador): 
 

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) 
Vereador DIRCEU VALDIR LINDEN JUNIOR (4) 
Vereador GUTO SCHERER (5) 
Vereador GILMAR NENE (6) 
 

 Finalizando, informo que a próxima Reunião Ordinária Reunião será realizada no dia 21 de maio 
(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 

 


