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22ª REUNIÃO ORDINÁRIA, DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA  
DA 13ª LEGISLATURA, EM 25 DE JUNHO DE 2019. 

 
 Havendo número regimental, declaro aberta a vigésima segunda (22ª) Reunião Ordinária, da 3ª Sessão 
Legislativa, da 13ª Legislatura, em 25 de junho de 2019, saudando os nobres Vereadores e cidadãos 
presentes. (Art. 106) 
 

AVISO: O RECADSTRAMETNO BIOMÉTRICO EM  
IGREJINHA SERÁ FEITO ATÉ O MÊS DE SETEMBRO 

 
 Inicialmente, passo a TRIBUNA POPULAR (5 minutos - 4 Munícipes): 
 
 
 
 Prosseguindo, coloco em discussão e posteriormente em votação as seguintes atas: 

• Ata da 20ª Reunião Ordinária, realizada em 11 de junho de 2019; 
• Ata da 21ª Audiência Pública, realizada em 18 de junho de 2019; 
 

 Continuando, solicito a leitura do expediente recebido: 
 
Do Executivo Municipal:  
 
Mensagens Apresentativas: 
 
053/19 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.”. 
 
Ofícios: 
- 
 
De Diversas Origens 
Ministério Público, ofício nº 01908.000.449/2018-0026, informa o arquivamento de Procedimento 
Preparatório; 
Assessoria Jurídica, parecer nº 061/19 ao PL 046/19; 
Assessoria Jurídica, parecer nº 062/19 ao PL 052/19; 
Assessoria Jurídica, parecer nº 063/19 ao PR 003/19; 
 
Das Comissões 
 
Comissão de Constituição e Justiça 
Parecer nº 059/19, ao PL 046/19; 
Parecer nº 060/19, ao PL 052/19; 
 
Comissão de Orçamento e Finanças 
Parecer nº 045/19, ao PL 046/19; 
Parecer nº 046/19, ao PL 052/19; 
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Dos Vereadores 
 
BANCADA DO PP – vereadores Clóvis, Neimar, Joãozinho e Padilha 
 
Voto de Pesar nº 563/19 aos familiares de Darci Horlle, como última homenagem da Câmara de Vereadores 
a este cidadão; 
 
VEREADOR GILMAR 
 
Pedido de Providências nº 564/19 que solicita ao Executivo que providencie o aumento do espaço da parada 
de ônibus na Escola Machado de Assis, Bairro 15 de Novembro; 
 
Indicação nº 565/19 que sugere ao Executivo que estude a possibilidade de construir um banheiro, adaptado 
para pessoas com necessidades especiais, na Praça Dona Elena de Leão, Bairro 15 de Novembro; 
 
VEREADOR NEIMAR 
 
Requerimento nº 566/19 que solicita à Mesa Diretora que conceda um tempo especial de fala em tribuna, 
para que o Professor Universitário e Advogado Elton Krause possa se manifestar e divulgar seu novo livro 
"Manual do Vereador - uma Visão Político-Administrativa", na reunião do dia 09 de julho; 
 
Indicação nº 577/19 que sugere ao Executivo que estude possibilidade de criar leis e/ou resoluções 
específicas, de acordo com as legislações federais e estaduais pertinentes, visando a regulamentação para 
aprovação de edificações destinadas a "stands" de tiro real com armas de fogo no município; 
 
VEREADOR JULIANO 
 
Pedido de Providências nº 567/19 que solicita ao Executivo que providencie a repintura da faixa de 
segurança na Rua Carlos Chagas, esquina com a Rua Anita Garibaldi e a manutenção do quebra-molas 
situado em frente à Escola Professora Ida Maria Krupp; 
 
Pedido de Providências nº 568/19 que solicita ao Executivo que providencie a manutenção da lâmpada de 
iluminação pública na Rua Darci Ardi Geis, nº 09, Bairro Bom Pastor; 
 
Pedido de Providências nº 569/19 que solicita ao Executivo que providencie a manutenção dos postes e 
lâmpadas de iluminação pública situados no canteiro central da conexão da Tv. Pontal com a Rua Sete de 
Julho; 
 
Emenda Modificativa nº 013/19 ao Projeto de Resolução nº 003/19 que altera o Regimento Interno; 
 
VEREADOR GUTO SCHERER 
 
Indicação nº 570/19 que sugere ao Executivo que estude a possibilidade de colocar tela de proteção superior 
na quadra de futebol da Praça Clebert Ivo Fetter; 
 
Indicação nº 571/19 que sugere ao Executivo que estude a possibilidade de realizar uma parceria com o 
Alles Blau Shopping a Céu Aberto para a construção e operacionalização do Centro de Informações 
Turísticas do Município; 
 
Indicação nº 572/19 que sugere ao Executivo que estude a possibilidade de que a Secretaria de Saúde possa 
abrir a Farmácia de Manipulação Municipal em sábados pela manhã; 
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Indicação nº 573/19 que sugere ao Executivo que estude a possibilidade de voltar a oferecer ao Grupo de 
Downhill, o suporte de caminhão de resgate para os treinos e provas realizados junto ao Monte da Fé; 
 
Pedido de Providências nº 574/19 que solicita ao Executivo que providencie a conclusão da obra na Rua 
Flores da Cunha, Loteamento Ritter; 
 
Pedido de Providências nº 575/19 que solicita ao Executivo que providencie a substituição completa do 
sistema elétrico do Skate Parque da Juventude; 
 
Indicação nº 582/19 que sugere ao Executivo que não permita a adulteração do projeto original das paradas 
de ônibus doadas pelo artista Zeca Zenner, numa possível instalação de paradas neste modelo dentro da 
cidade; 
 
Emenda Supressiva nº 014/19 o Projeto de Lei do Legislativo nº 011/19 que “Obriga a transmissão – ao vivo 
e via internet – das licitações do Poder Executivo e Poder Legislativo”; 
 
Emenda Modificativa nº 015/19 ao Projeto de Lei do Legislativo nº 011/19 que “Obriga a transmissão – ao 
vivo e via internet – das licitações do Poder Executivo e Poder Legislativo”; 
 
VEREADOR JOÃOZINHO LOPES 
 
Indicação nº 576/19 que sugere ao Executivo que estude a possibilidade de colocar brita no acesso lateral do 
Arroio Voluntária, que liga o portão principal de acesso ao SESI com a Rua João Jorge Renck, Bairro 
Figueira; 
 
Indicação nº 581/19 que sugere ao Executivo que estude a possibilidade de revitalizar o espaço público 
localizado entre a Rua Prof. Luiza Regina Vedovatto Araújo e a ERS 020, em Lajeadinho; 
 
VEREADOR DIRCEU LINDEN JUNIOR 
 
Requerimento nº 578/19 que solicita à Mesa Diretora que organize, através da Comissão de Educação, 
Cidadania e Direitos Humanos, um fórum ou seminário do Meio Ambiente, com a temática "Plásticos de 
uso único; 
 
Pedido de Informações nº 579/19 que solicita ao Executivo que envie um relatório informando o custo para a 
realização da troca das lâmpadas dos postes de luz atuais para lâmpadas LED; 
 
Pedido de Providências nº 580/19 que solicita ao Executivo que providencie a manutenção das lâmpadas de 
luz da Rua da Saibreira, em frente aos números 160 e 235 e das lâmpadas do canteiro central da rua ao lado 
dos decks; 
 
VEREADOR CARLINHOS MICHAELSEN 
 
Indicação nº 583/19 que sugere ao Executivo que estude, junto ao COMTRA, a possibilidade de tornar 
sentido único a Rua Anita Garibaldi, do trecho compreendido entre a ponte até o encontro com a Rua Rui 
Barbosa, no Bairro Figueira. Do mesmo modo, a Rua Rui Barbosa, do seu início no Bairro Figueira até o 
final no Bairro Garibaldi; 
 
Indicação nº 584/19 que sugere ao Executivo que estude, junto ao COMTRA, a possibilidade de instalar 
algum tipo de redutor de velocidade na Rua João Darci Reinheimer, próximo ao acesso da Rua Lucila 
Meinhart; 
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  Neste momento, passaremos ao EXPEDIENTE ESPECIAL alusivo aos 40 anos do SINDICATO 
DA INDUSTRIA DE CALÇADOS DE IGREJINHA; 

 
  (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) 
 

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 Lei nº 053/19 de autoria do Executivo Municipal, bem como a Emenda Supressiva nº 014/19 e 
Emenda Modificativa nº 015/19 ao PLL 011/19 são enviados às comissões com prazo inicial de 10 dias para 
emissão de parecer, conforme dispõe o Regimento Interno.  
 
O Projeto de Resolução nº 003/19 que altera o Regimento Interno está em pauta pela segunda Reunião 
Ordinária consecutiva, conforme dispõe o Regimento Interno. 
 
MATÉRIAS COM TRAMITAÇÃO EM RITO ESPECIAL OU REGIME DE URGÊNCIA 
 
Novamente em discussão o Projeto de Lei nº 050/19 que “Altera e inclui dispositivos na Lei nº 3.942, de 19 
de março de 2008 que ‘Dispõe sobre o transporte coletivo de escolares no Município de Igrejinha”. 

• Solicito a leitura da Mensagem Apresentativa, do Parecer nº 058/19 da Comissão de 
Constituição e Justiça e do Parecer nº 016/19 da Comissão de Educação, Cidadania, 
Segurança e Direitos Humanos; 
• Coloco a matéria em discussão; 
• Não havendo manifestação, coloco a matéria em votação; 

 
Em discussão o Projeto de Lei nº 046/19 que “Inclui dispositivo na Lei nº 5.162, de 11 de dezembro de 2018 
que “Autoriza o Poder Executivo a desafetar e a permutar imóveis, que especifica”. 

• Solicito a leitura da Mensagem Apresentativa, do Parecer nº 059/19 da Comissão de 
Constituição e Justiça e do Parecer nº 045/19 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 052/19 que “Inclui dispositivos na Lei nº 4.801 de 08 de dezembro de 2015 
que "Dispõe sobre a política municipal de incentivos fiscais e econômicos para empresas e institui o 
Programa Municipal de Desenvolvimento Econômico de Igrejinha”. 

• Solicito a leitura da Mensagem Apresentativa, do Parecer nº 060/19 da Comissão de 
Constituição e Justiça e do Parecer nº 046/19 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 
 
Requerimento n.° 566/19 - Ver. Neimar Luiz Parreira, que solicita à Mesa Diretora que conceda um tempo 
especial de fala em tribuna, para que o Professor Universitário e Advogado Elton Krause possa se manifestar 
e divulgar seu novo livro "Manual do Vereador - uma Visão Político-Administrativa", na reunião do dia 09 
de julho; 
 
Requerimento n.° 578/19 - Ver. Dirceu Valdir Linden Junior , que solicita à Mesa Diretora que organize, 
através da Comissão de Educação, Cidadania e Direitos Humanos, um fórum ou seminário do Meio 
Ambiente, com a temática "Plásticos de uso único; 
 
Indicação n.° 565/19 - Ver. Gilmar Pereira da Silva, que sugere ao Executivo que estude a possibilidade de 
construir um banheiro, adaptado para pessoas com necessidades especiais, na Praça Dona Elena de Leão, 
Bairro 15 de Novembro; 
 
Indicação n.° 570/19 - Ver. Guto Scherer, que sugere ao Executivo que estude a possibilidade de colocar tela 
de proteção superior na quadra de futebol da Praça Clebert Ivo Fetter; 
 
Indicação n.° 571/19 - Ver. Guto Scherer, que sugere ao Executivo que estude a possibilidade de realizar 
uma parceria com o Alles Blau Shopping a Céu Aberto para a construção e operacionalização do Centro de 
Informações Turísticas do Município; 
 
Indicação n.° 572/19 - Ver. Guto Scherer, que sugere ao Executivo que estude a possibilidade de que a 
Secretaria de Saúde possa abrir a Farmácia de Manipulação Municipal em sábados pela manhã; 
 
Indicação n.° 573/19 - Ver. Guto Scherer, que sugere ao Executivo que estude a possibilidade de voltar a 
oferecer ao Grupo de Downhill, o suporte de caminhão de resgate para os treinos e provas realizados junto 
ao Monte da Fé; 
 
Indicação n.° 576/19 - Ver. João Batista Lopes dos Santos, que sugere ao Executivo que estude a 
possibilidade de colocar brita no acesso lateral do Arroio Voluntária, que liga o portão principal de acesso ao 
SESI com a Rua João Jorge Renck, Bairro Figueira; 
 
Indicação n.° 577/19 - Ver. Neimar Luiz Parreira, que sugere ao Executivo que estude possibilidade de criar 
leis e/ou resoluções específicas, de acordo com as legislações federais e estaduais pertinentes, visando a 
regulamentação para aprovação de edificações destinadas a "stands" de tiro real com armas de fogo no 
município; 
 
Indicação n.° 581/19 - Ver. João Batista Lopes dos Santos, que sugere ao Executivo que estude a 
possibilidade de revitalizar o espaço público localizado entre a Rua Prof. Luiza Regina Vedovatto Araújo e a 
ERS 020, em Lajeadinho; 
 
Indicação n.° 582/19 - Ver. Guto Scherer, que sugere ao Executivo que não permita a adulteração do projeto 
original das paradas de ônibus doadas pelo artista Zeca Zenner, numa possível instalação de paradas neste 
modelo dentro da cidade; 
 
Indicação n.° 583/19 - Ver. Carlinhos Michaelsen, que sugere ao Executivo que estude, junto ao COMTRA, 
a possibilidade de tornar sentido único a Rua Anita Garibaldi, do trecho compreendido entre a ponte até o 
encontro com a Rua Rui Barbosa, no Bairro Figueira. Do mesmo modo, a Rua Rui Barbosa, do seu início no 
Bairro Figueira até o final no Bairro Garibaldi; 
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Indicação n.° 584/19 - Ver. Carlinhos Michaelsen, que sugere ao Executivo que estude, junto ao COMTRA, 
a possibilidade de instalar algum tipo de redutor de velocidade na Rua João Darci Reinheimer, próximo ao 
acesso da Rua Lucila Meinhart; 
 
Votos de Pesar n.° 563/19 - Bancada do PP, Ver. Clóvis Claunir Werb, Ver. Neimar Luiz Parreira, Ver. João 
Batista Lopes dos Santos e Ver. Carlos R. Karloh (Padilha), aos familiares de Darci Horlle, como última 
homenagem da Câmara de Vereadores a este 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 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 02 de julho 
(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 

 


