PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº 19, DE 13 de Março de 2020
"CONCEDE O TÍTULO DE CIDADÃO
HONORÁRIO A DIRCEU BOTH"
MARTIN CESAR KALKMANN, Prefeito Municipal de Ivoti.
Faço saber que o Poder Legislativo aprovou e eu sanciono a seguinte
L E I :

Art. 1º É concedido o Título de Cidadão Honorário do Município de
Ivoti, à DIRCEU BOTH, pelos relevantes serviços prestados ao Município na
área política e administração pública, em conformidade com a Lei
Municipal nº 2493/2009.
Parágrafo único. A síntese biográfica do homenageado é parte
integrante da presente Lei.

Art. 2º O Título será concedido na sede do Poder Legislativo, em
data e hora a ser designada pela Mesa Diretora, oportunidade em que o
agraciado receberá placa alusiva ao fato.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Vereadores Proponentes:
JÂNIO SIMIÃO DROVAL
MÁRCIO GUTH
MARLI HEINLE GEHM

BIOGRAFIA DE DIRCEU BOTH

Dirceu Both nasceu no Município de São Carlos, Santa Catarina, no
dia 1º de agosto de 1966, casado com Neusa Maria Schuh Both, com
quem teve duas filhas: Katine e Jaqueline.
Chegou no Município de Ivoti no de 1986, a convite do Senhor Ivo da
Costa (amigo de seu pai), cidade que escolheu para morar com sua família
e para começar sua empresa - MADEIREIRA MORADA DO SOL LTDA,
Dirceu sempre atuou no ramo das madeiras, sendo que com o passar dos
anos foi diversificando o ramo de atividade com a inclusão da fábrica de
esquadrias de madeira sob medida e atualmente também trabalha com a
comercialização de esquadrias de alumínio.
Foi sócio fundador da Rádio Comunitária de Ivoti e também membro
fundador da Associação de Moradores do Bairro Morada do Sol.
No ano de 1996, a convite do amigo e

Prefeito do Município,

Senhor Paulo Gaspar Buchmann, ingressou na vida política, elegendo-se
Vereador - PMDB na legislatura 1997-2000, posteriormente foi Vice Prefeito
do Município com a Senhora Maria de Lourdes Bauermann, Gestão 2005-

2008, sendo convidado pela então Prefeita a assumir a Secretaria
Municipal de Obras. Dirceu sempre foi pemedebista, durante muitos anos
atuou a frente do Partido no Município, onde também foi Presidente.
Foi integrante do Conselho Municipal de Trânsito, no mesmo
período em que assumiu a Secretaria de Obras. Foi membro do
CONSEPRO - Conselho Comunitário Pró Segurança Pública pelo período
de 2013 à 2016.
Atualmente é membro do Conselho Deliberativo da Autarquia da
Água de Ivoti, representado o consumidor.

