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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 567 13ª LEGISLATURA – 4º PERÍODO 

LEGISLATIVO – 13 DE JANEIRO DE 2020  

 

Aos treze dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte, às 19 horas e 30 minutos, reuniu-se, 

extraordinariamente, o Poder Legislativo, tendo por local a sua sede, na Avenida Presidente Lucena, 

nº 3565. A Reunião foi declarada aberta pelo Presidente ALEXANDRE DOS SANTOS, consistindo 

a mesma, Reunião Extraordinária da 13ª Legislatura e do 4º Período Legislativo, de 2020. 

Verificou-se a existência de quórum regular, constatando-se a presença dos vereadores consoante a 

seguinte relação: CLEITON BIRK, EDEMAR SCHUMANN, JÂNIO SIMIÃO DROVAL, LEONIR 

SCHULER, MARCIO GUTH, MARLI HEINLE GEHM, RAFAELLA FAGUNDES PEREIRA 

LIMA e SATOSHI SCALDO SUZUKI.  
PAUTA DO DIA: 

PAUTA – VOTAÇÃO: 

Projeto de Lei nº 74/2019 – Altera dispositivos da Lei Municipal nº 3229/2019, que concede 

incentivo fiscal à empresa Mettler e Sthal Indústria de Calçados Ltda, e dá outras procidências. As 

comissões apresentaram seus pareceres e o projeto foi aprovado por unanimidade. 

Projeto de Lei nº 1/2020 – Concede incentivo financeiro à empresa Haki Acabamentos de 

Calçados Ltda. As comissões apresentaram seus pareceres e o projeto foi aprovado por 

unanimidade. 

Projeto de Lei nº 6/2020 – Autoriza a contratação de pessoal, por tempo determinado para a área 

da educação. As comissões apresentaram seus pareceres e o projeto foi aprovado por 

unanimidade.  Antes de encerrar a Sessão o Presidente perguntou aos demais Vereadores se todos 

concordam em fazer duas sessões no dia 17/02 em virtude do feriado de carnaval, todos 

concordaram. Nada mais havendo a declarar, o Presidente encerrou a presente sessão desejando a 

todos um ótimo recesso e convocando a todos para a próxima Sessão Ordinária no dia 17/02 às 

18h30min. E para constar, eu ESTER DOLORES MÜLLER KRÜGER, secretária do legislativo, 

elaborei a presente ata, a qual, após ser lida e aprovada, será assinada pelos senhores PRESIDENTE 

e SECRETÁRIO da Mesa Diretora. 

 
 

ALEXANDRE DOS SANTOS                                                   CLEITON BIRK 
         PRESIDENTE                                                                                       SECRETÁRIO 


