
                ATA N° 040/2017 
 
Aos  cinco (05) dias do mês de  setembro do ano dois mil e dezessete, na Sede 
do Poder Legislativo, foi realizada a trigésima sexta (36ª) Sessão Ordinária da 
Primeira Sessão Legislativa - 17ª Legislatura, da Câmara Municipal de 
Lajeado. Presentes os seguintes Vereadores: Waldir Blau, Ildo Paulo Salvi,  
Mariela Fernanda Portz Dorneles, Sérgio Miguel Rambo,  Sérgio Luiz 
Kniphoff, Antônio Nilson José do Arte, Paulo Adriano da Silva,  Arilene Maria 
Dalmoro, Ernani Teixeira da Silva, Ederson Fernando Spohr, Carlos Eduardo 
Ranzi,   Antônio Marcos Schefer, Fabiano Bergmann, Waldir Sérgio Gisch e 
Mozart Pereira Lopes. Verificada a presença do número regimental o Senhor 
Presidente Waldir Blau abriu os trabalhos invocando o nome de Deus. A 
Secretária da Mesa Vereadora  Mariela Fernanda Portz Dorneles,  leu um texto 
da Sagrada Escritura. ATA Nº 038/2017 da Sessão Ordinária foi aprovada por 
unanimidade com ausência dos Vereadores Ederson Spohr, Nilson José do 
Arte, Ilvo Paulo Salvi. ATA Nº 039/2017 da Sessão Solene foi aprovada por 
unanimidade com a ausencia do Vereador Ildo Paulo Salvi. EXPEDIENTE: 
Conforme Boletim nº 36/2017 em anexo. VEREADORES INSCRITOS: Mozart 
Lopes solicitou que fosse votado ainda na Sessão do dia de hoje os Projetos de 
Lei nº 90 e 100-01/2017 de autoria do Poder Executivo e justificou as 
indicações lidas no Expediente.  Ildo Paulo Salvi, Fabiano Bergmann, Carlos 
Eduardo Ranzi, Eder Spohr, Ernani Teixeira da Silva, Arilene Dalmoro, Paulo 
Adriano da Silva, Nilson do Arte, Sérgio Luiz Kniphoff, Sérgio Miguel Rambo, 
Mariela Portz e Waldir Blau justificaram as indicações lidas no Expediente. A 
SEGUINTE INDICAÇÃO E O SEGUINTE REQUERIMENTO FORAM 
ENTREGUES À MESA DIRETORA DURANTE A SESSÃO: ANTÔNIO 
MARCOS SCHEFER: Requerimento: Solicita ao Poder Executivo/Sr. Prefeito 
Municipal, SESA, que seja informada a esta Casa Legislativa, se estão corretas 
ás informações que chegaram até este Vereador de que o Posto de Saúde do 
bairro Conservas, estaria sem médicos para fazer os atendimentos. Se for 
verídico, informem também qual a razão disto, tendo em vista que esta 
situação acaba prejudicando todos os moradores, principalmente os que têm 
dificuldades para se locomover até á UPA, sendo que muitos deles reclamam 
que devido a esta circunstância tem que aguardar o dia inteiro muitas vezes 
com pessoas idosas e crianças por um atendimento na mesma. Indicações: - 
SOSUR/SAURB: solicitando com URGÊNCIA a limpeza e melhorias 
estruturais como o conserto do telhado do banheiro localizado na pracinha no 
bairro Hidráulica, pois os moradores reclamam de que haverá eventos no local 
e a mesma se encontra em péssimo estado de conservação podendo causar 
acidentes. - SEPLAN-Trânsito: solicitando a colocação de uma faixa de 
segurança em frente ao Mercado 2 Guris na Rua Pedro Theobaldo  



Breidenbach no bairro Conventos, devido ao grande fluxo de pessoas no local. 
- SEPLAN-Trânsito solicitando que seja feita a colocação de quebra-molas ou 
de algum outro tipo de redutor de velocidade, nos seguintes endereços, pois 
os moradores reclamam do perigo de acidentes devido à alta velocidade que 
os veículos circulam nestes locais. Na Rua São João Bosco, proximidades da 
Escola de Educação Infantil Criança Esperança, no bairro Conservas. - SAURB: 
solicitando o recolhimento de lixo verde localizado nos seguintes endereços, 
visto que além de obstruir a passagem os mesmos estão gerando a proliferação 
de insetos e animais peçonhentos nestes locais: Na Rua Nossa Senhora do 
Caravágio esquina com a Rua José Bonifácio no bairro Hidráulica. Na Rua Rio 
Grande do Sul, esquina com a Rua Maurício Cardoso, no bairro Santo André. 
Na Rua João Avelino Maria, nas proximidades da Avenida Beira Rio, no bairro 
Conservas. Na Rua João Abott em frente à Escola Fernandes Vieira no bairro 
Centro. - SOSUR: solicitando patrolamento e colocação de material 
(brita/saibro) na Rua Arno Kamphorst no bairro olarias, pois os moradores 
reclamam da grande quantidade de buracos, o que acaba dificultando a 
travessia na via. - SOSUR: solicitando a possibilidade a pedido dos moradores 
da Rua Paulo Emílio Thiesen no bairro Olarias, que seja feita a canalização da 
sanga localizada nas proximidades do Posto de Saúde, tendo em vista que há 
uma grande proliferação de insetos (mosquitos) no local. ORDEM DO DIA: 
FOI APROVADO POR TREZE (13) VOTOS A FAVOR E UM (01) VOTO 
CONTRÁRIO, COM EMENDAS, O SEGUINTE  PROCESSO:Processo nº 
55.683, contendo o Projeto de Lei nº 073-01/2017, de autoria do Poder 
Executivo, que “Dispõe sobre o regulamento e concessão do Sistema de 
Estacionamento Rotativo Pago em vias Públicas da Cidade de Lajeado, e dá 
outras providências. 1 - EMENDA MODIFICATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 
073-01/2017, DE 23 DE JUNHO DE 2017. Modifica-se o artigo 1º do Projeto de 
Lei nº 073-01\2017, de 23 de junho de 2017, que “Dispõe sobre a 
regulamentação e concessão do Sistema de Estacionamento Rotativo Pago em 
vias públicas da Cidade de Lajeado/RS, e dá outras providências”, ficando o 
mencionado artigo com a seguinte redação:“Art. 1º - Fica instituído, nas vias e 
logradouros públicos, dentro do perímetro urbano, em áreas especiais para 
estacionamento tarifado, por tempo delimitado, o Estacionamento Rotativo 
Pago (ERP) de veículos, sob o regime de concessão, na forma estabelecida pela 
presente Lei, com supedâneo no inciso X, do artigo 24 do Código de Trânsito 
Brasileiro – Lei Federal nº 9503/97”. (APROVADA) . 2 - EMENDA ADITIVA 
AO PROJETO DE LEI Nº 073-01/2017, DE 23 DE JUNHO DE 
2017.Acrescentam-se as alíneas A e B, ao inciso VII do artigo 2º do Projeto de 
Lei nº 073-01\2017, de 23 de junho de 2017, que “Dispõe sobre a 
regulamentação e concessão do Sistema de Estacionamento Rotativo Pago em 
vias públicas da Cidade de Lajeado, e dá outras providências”, ficando os 
mencionados parágrafos com as seguintes redações:a) “A sinalização do 
sistema integrante do Estacionamento Rotativo Pago será feita com base na 



legislação de trânsito e conterá informações sobre dias, horários e períodos de 
estacionamento”. b) “A Coordenadoria Especial de Trânsito e Mobilidade 
Urbana poderá solicitar, à concessionária, a criação, em vias e logradouros das 
áreas já autorizadas ao sistema de vagas de Estacionamento Rotativo 
Regulamentado, com tempos de permanência e valores diferenciados, quando 
se fizer necessário, para gerar rotatividade em subáreas de alta demanda por 
vagas”. Os demais incisos constantes no artigo 2º permanecem inalterados. 
(APROVADA). 3 - EMENDA ADITIVA AO PROJETO DE LEI Nº 073-01/2017, 
DE 23 DE JUNHO DE 2017.Acrescentam-se as alíneas “C e D” ao artigo 3º do 
Projeto de Lei nº 073-01\2017, de 23 de junho de 2017, que “Dispõe sobre a 
regulamentação e concessão do Sistema de Estacionamento Rotativo Pago em 
vias públicas da Cidade de Lajeado, e dá outras providências”, ficando as 
mencionadas alíneas com as seguintes redações:c) “É livre o estacionamento 
nas áreas delimitadas, em domingos e feriados”;d) “Em épocas especiais e/ou 
datas comemorativas, de conformidade com o comportamento do comércio, o 
horário ora estabelecido poderá ser modificado por ato do Poder Executivo, 
informando, à Concessionária e à comunidade em geral, com antecedência”. 
(APROVADA).  4 - EMENDA MODIFICATIVA e ADITIVA AO PROJETO DE 
LEI Nº 073-01/2017, DE 23 DE JUNHO DE 2017.Modificam-se os §§§ 1º, 2º e 3º 
do artigo 3º, assim como se acrescentam os §§§ 4º e incisos I a IV, 5º, 6º e 7º ao 
artigo 3º do Projeto de Lei nº 073-01\2017, de 23 de junho de 2017, que “Dispõe 
sobre a regulamentação e concessão do Sistema de Estacionamento Rotativo 
Pago em vias públicas da Cidade de Lajeado, e dá outras providências”, 
ficando os mencionados parágrafos com as seguintes redações:§1º - “As 
motocicletas, motonetas e ciclomotores terão locais, previamente, estabelecidos 
por ato do Poder Executivo, ficando, expressamente, proibido o seu 
estacionamento fora daqueles locais”. § 2º - “A demarcação de área para 
estacionamento de veículo de pessoas com deficiências e idosos respeitará a 
forma e o percentual estabelecido na Legislação Federal”. § 3º “Excluem-se das 
áreas consideradas vagas rotativas, aquelas reservadas aos pontos dos 
automóveis de aluguel (táxi) e as áreas privativas que tenham amparo em Lei, 
devidamente sinalizadas na cor branca ou amarela”.§4º - “Ficam dispensados 
também do pagamento do estacionamento rotativo pago os seguintes 
usuários”: I- As viaturas oficiais utilizadas em serviços de segurança pública, 
de urgência ou de socorro, previstos no art. 29, VII, do Código de Trânsito 
Brasileiro, e nas Resoluções do CONTRAN;    II- Os veículos prestadores de 
serviços de utilidade pública, quando em atendimento na via, desde que 
devidamente sinalizados, previstos no art. 29, VIII, do Código de Trânsito 
Brasileiro e nas Resoluções do CONTRAN;   III - os veículos oficiais, da 
União, Estados e Município, bem como suas autarquias;       IV- os veículos de 
propriedade utilizados ou a serviço, de pessoas portadoras de deficiência que 
comprometa a sua locomoção, pelo prazo máximo de 120 (cento e vinte 
minutos), devidamente identificados. § 5º - “As áreas demarcadas para 



estacionamento de veículos de transporte de passageiros (táxi), veículos de 
transporte coletivo (ônibus e similares), veículos do transporte seletivo (micro-
ônibus), ambulâncias e veículos oficiais, considerada como essencial ao 
atendimento dos serviços de emergência, sociais ou oficiais, serão, 
devidamente, sinalizadas, conforme regramento estabelecido pelo Poder 
Executivo Municipal”.    § 6º - “O benefício descrito nos incisos I a IV, do § 4º, 
do artigo 3º da presente Lei, quando o veículo não se enquadrar na categoria 
oficial, será exercido mediante o cadastramento do veículo e do beneficiário 
nos termos de regulamento a ser expedido pela Coordenadoria Especial de 
Trânsito e Mobilidade Urbana de Lajeado/RS”. § 7º. “As motocicletas, 
motonetas e ciclomotores ficam dispensados do pagamento, desde que 
estacionados nos locais estabelecidos”. (APROVADA). 5 - EMENDA 
MODIFICATIVA e ADITIVA AO PROJETO DE LEI Nº 073-01/2017, DE 23 DE 
JUNHO DE 2017.Modifica-se o artigo 5º, bem como o parágrafo primeiro do 
aludido artigo, assim como as alíneas “A e B”, bem assim acrescentam-se as 
alíneas C, D, E, F e G ao parágrafo primeiro do artigo 5º.  Modifica-se, também, 
o § 2º do artigo 5º, bem como se acrescentam os §§§§ 3º, 4º, 5º e 6º, ao Projeto 
de Lei nº 073-01\2017, de 23 de junho de 2017, que “Dispõe sobre a 
regulamentação e concessão do Sistema de Estacionamento Rotativo Pago em 
vias públicas da Cidade de Lajeado, e dá outras providências”, ficando os 
mencionados artigos e parágrafos com as seguintes redações:Art. 5º - Em caso 
de constatação de falta de pagamento será emitido o Aviso de Pós- Pagamento 
pelo monitor da concessionária, que será afixado na parte externa do para-
brisa dianteiro do veículo ou entregue ao condutor. § 1º - Deverá constar do 
Aviso de Pós- Pagamento, além das demais disposições obrigatórias, o 
seguinte:a) O Aviso de Pós- Pagamento mencionado no caput do artigo 5º da 
presente Lei, não se equivale a Auto de Infração de Trânsito;b) O primeiro 
Aviso de Pós- Pagamento será o dobro do preço para 01 (uma) hora de 
estacionamento, permitindo o veículo estacionado permanecer na vaga 
durante 01 (uma) hora;c) O segundo Aviso de Pós- Pagamento será o 
quádruplo do preço para 01 (uma) hora de estacionamento, permitindo o 
veículo estacionado permanecer na vaga durante 01 (uma) hora;d) O terceiro 
Aviso de Pós- Pagamento será o sêxtuplo do preço para 01 (uma) hora de 
estacionamento, permitindo o veículo estacionado permanecer na vaga 
durante 01 (uma) hora;e) O quarto Aviso de Pós- Pagamento será o Óctuplo do 
preço para 01 (uma) hora de estacionamento, permitindo o veículo 
estacionado permanecer na vaga durante 01 (uma) hora;f) O quinto Aviso de 
Pós- Pagamento será Décuplo do preço para 01 (uma) hora de estacionamento, 
permitindo o veículo estacionado permanecer na vaga durante 01 (uma) 
hora;g) O aviso de Pós-Pagamento é acumulativo, somando 01 (um) ao outro 
para cada estacionamento em vaga;§ 2º - A partir do Sexto Aviso será emitido 
pelo monitor da concessionária um TICKET educativo ao proprietário ou 
condutor do veículo, sem cunho pecuniário, com a expressão “Irregular”.§3º - 



Em caso de exceder o tempo de 120 (cento e vinte) minutos estacionado na 
mesma vaga, será emitido pelo monitor da concessionária um TICKET 
educativo ao proprietário ou condutor do veículo, sem cunho pecuniário, com 
a expressão “Irregular”.§4º - Toda vez que for constatada falta de pagamento 
dentro do tempo de 120 (cento e vinte) minutos estacionado na mesma vaga, 
será emitido pelo monitor da concessionária um Aviso de Pós Pagamento ao 
proprietário ou condutor do veículo, conforme a ordem estabelecida no art. 5º, 
§ 1º, alíneas B, C, D, E, F da presente Lei.§ 5º - O proprietário ou o condutor 
poderá efetuar a liquidação dos Avisos de Pós- Pagamento, até o período de 01 
(um) ano, a contar da data do documento, na sede da concessionária, aos 
monitores ou posto autorizado por esta.§ 6º - A liquidação dos Avisos de Pós- 
Pagamento pendentes junto à Concessionária restabelecerá a ordem 
estabelecida no art. 5º, § 1º, alíneas B, C, D, E, F da presente Lei. 
(APROVADA). 6 - EMENDA SUPRESSIVA AO PROJETO DE LEI Nº 073-
01/2017, DE 23 DE JUNHO DE 2017. Fica SUPRIMIDO o parágrafo primeiro, 
logo após as alíneas do artigo 5º do Projeto de Lei nº 073-01\2017, de 23 de 
junho de 2017, que “Dispõe sobre a regulamentação e concessão do Sistema de 
Estacionamento Rotativo Pago em vias públicas da Cidade de Lajeado, e dá 
outras providências”, devido à duplicidade de parágrafos. (APROVADA). 7 - 
EMENDA MODIFICATIVA e ADITIVA AO PROJETO DE LEI Nº 073-
01/2017, DE 23 DE JUNHO DE 2017.Modifica-se o artigo 6º, bem como o 
parágrafo único do aludido artigo, bem como se acrescentam os parágrafos 
§§§ 1º, 2º e 3º ao artigo 6º, do Projeto de Lei nº 073-01\2017, de 23 de junho de 
2017, que “Dispõe sobre a regulamentação e concessão do Sistema de 
Estacionamento Rotativo Pago em vias públicas da Cidade de Lajeado, e dá 
outras providências”, ficando o artigo 6º, bem assim os mencionados 
parágrafos com as seguintes redações. Art. 6º - Os proprietários ou condutores 
de veículos estacionados em desacordo com as determinações contidas na 
presente Lei, mormente as disciplinadas nos artigos 5º e 12 estarão infringindo 
a determinação desta e pela infração, serão aplicadas as penalidades previstas 
no inciso XVII, do art.181, da Lei Federal nº 9.503, de 23 de setembro de 1997. 
Parágrafo único: Em caso de flagrante, serão autuados pelas infrações 
descritas nos artigos 5º e 12 da presente Lei e na Legislação Federal – Código 
de Trânsito Brasileiro -, sendo emitido o Auto de Infração de Trânsito – AIT -, 
pelo Agente Municipal de Trânsito.Parágrafo Primeiro: O pagamento do 
Aviso Pós- Pagamento não anula o Auto de Infração de Trânsito – AIT – se 
emitido pelo Agente Municipal de Trânsito.Parágrafo Segundo: Da Infração de 
Trânsito, os proprietários ou condutores poderão encaminhar recurso à Junta 
Administrativa de Recursos de Infração – JARI - junto à Prefeitura Municipal 
de Lajeado/RS, bem como o Auto de Infração de Trânsito constará os 
seguintes dados:a) tipificação da infração;b) local, data e hora, do cometimento 
da infração;c) caracteres da placa de identificação do veículo, sua marca e 
espécie, e outros elementos julgados necessários à sua identificação;d) 



identificação do órgão ou entidade e da autoridade ou agente autuador ou 
equipamento que comprovar a infração;e) número da carteira nacional do 
condutor - CNH e sua assinatura, sempre que possível, valendo esta como 
notificação do cometimento da infração;Parágrafo Terceiro:  As infrações 
descritas nos artigos 5º e 12 da presente Lei e na Legislação Federal – Código 
de Trânsito Brasileiro - deverão ser comprovadas, in loco, pelo Agente 
Municipal de Trânsito.  (APROVADA). 8 - EMENDA MODIFICATIVA e 
ADITIVA AO PROJETO DE LEI Nº 073-01/2017, DE 23 DE JUNHO DE 
2017.Modifica-se o artigo 10, bem como os parágrafos §§§ 1º, 2º e 3º deste, 
assim como se acrescentam os parágrafos §§§§ 4º, 5º, 6º e 7º, assim como se 
acrescenta-se o parágrafo único ao artigo 10, do Projeto de Lei nº 073-01\2017, 
de 23 de junho de 2017, que “Dispõe sobre a regulamentação e concessão do 
Sistema de Estacionamento Rotativo Pago em vias públicas da Cidade de 
Lajeado, e dá outras providências”, ficando o artigo 10º, bem assim os 
mencionados parágrafos com as seguintes redações:Art. 10 - O uso dos locais 
de Estacionamento Rotativo Pago, instituído por esta Lei, ficará sujeito ao 
pagamento do valor a ser fixado por Decreto do Poder Executivo. Parágrafo 
único: A ocupação da vaga implica no pagamento antecipado ou posterior, 
através de ticket adquirido com os monitores da concessionária; comprovante 
expedido nos Equipamentos Eletrônicos Multivagas (parquímetros), nos 
postos de vendas (Lojas associadas à Stacione), ou outro meio, se anuído pela 
Coordenadoria Especial de Trânsito e Mobilidade Urbana de Lajeado/RS.§ 1º. 
- Para a ocupação da vaga, o pagamento mínimo a ser efetuado será o valor 
equivalente a 15 (quinze) minutos; § 2. ° - O uso dos locais de Estacionamento 
Rotativo Pago, instituído por esta Lei, ficará sujeito ao pagamento do valor a 
ser fixado por Decreto do Poder Executivo, para períodos de quinze minutos, 
trinta minutos, sessenta minutos, noventa minutos, cento e vinte minutos e 
diária para os casos de caçambas para entulhos e tapumes ou bretes.§3º - 
Deverá a empresa garantir através de aplicativo próprio ou outro mecanismo, 
a possibilidade do usuário detentor de créditos de estacionamento, escolher o 
tempo que deseja permanecer na vaga, em período mínimo de quinze 
minutos, trinta minutos, sessenta minutos, noventa minutos, cento e vinte 
minutos. § 4. ° - Durante o período do comprovante de pagamento do 
estacionamento o usuário poderá, com este, estacionar o seu veículo em 
qualquer uma das vagas existentes;§ 5. ° A permanência do condutor ou de 
outra pessoa no veículo não desobriga do uso do comprovante de 
estacionamento.§ 6º - A ocupação de vaga no sistema Estacionamento Rotativo 
Pago, durante os horários de seu funcionamento, não poderá exceder a 120 
(cento e vinte) minutos.§ 7º - A revisão da tarifa se dará por iniciativa do Poder 
concedente e submetida ao COMTRAN, com vistas ao restabelecimento do 
equilíbrio econômico-financeiro da concessão e será reajustada levando-se em 
conta o índice do IGP-M, autorizado o arredondamento na segunda casa dos 
centavos. (APROVADA). 9 - EMENDA MODIFICATIVA AO PROJETO DE 



LEI Nº 073-01/2017, DE 23 DE JUNHO DE 2017.Modifica-se o artigo 12º do 
Projeto de Lei nº 073-01\2017, de 23 de junho de 2017, que “Dispõe sobre a 
regulamentação e concessão do Sistema de Estacionamento Rotativo Pago em 
vias públicas da Cidade de Lajeado/RS, e dá outras providências”, ficando o 
mencionado artigo com a seguinte redação: Art. 12º. Constituem infrações ao 
sistema de estacionamento rotativo pago: I - utilizar o comprovante de 
pagamento de forma incorreta, contrariando as instruções nele inseridas; II – 
ultrapassar o tempo máximo de estacionamento na mesma vaga; III - trocar o 
comprovante de pagamento, depois de expirado o tempo regulamentar para 
permanência na mesma vaga; IV – estacionar em desacordo com a 
regulamentação; V - usar comprovante de pagamento adulterado.  
(APROVADA).  10 - EMENDA SUPRESSIVA AO PROJETO DE LEI Nº 073-
01/2017, DE 23 DE JUNHO DE 2017.Fica SUPRIMIDO o parágrafo único do 
artigo 12, do Projeto de Lei nº 073-01\2017, de 23 de junho de 2017, que 
“Dispõe sobre a regulamentação e concessão do Sistema de Estacionamento 
Rotativo Pago em vias públicas da Cidade de Lajeado, e dá outras 
providências”.  (APROVADA).  11 - EMENDA MODIFICATIVA AO 
PROJETO DE LEI Nº 073-01/2017, DE 23 DE JUNHO DE 2017. Modifica-se o 
artigo 13, bem como o parágrafo primeiro, do Projeto de Lei nº 073-01\2017, 
de 23 de junho de 2017, que “Dispõe sobre a regulamentação e concessão do 
Sistema de Estacionamento Rotativo Pago em vias públicas da Cidade de 
Lajeado/RS, e dá outras providências”, ficando o mencionado artigo e 
parágrafo com as seguintes redações:Art. 13 - Fica o Poder Executivo 
autorizado a conceder, de forma onerosa, nos termos da legislação de 
concessões e permissões, no todo ou em parte, a exploração dos serviços do 
Estacionamento Rotativo Pago, criado por esta Lei, devendo o concessionário 
remunerar o município, no percentual mínimo de 15% da receita total 
auferida, cujo sistema deverá permitir, em tempo real, o acompanhamento da 
arrecadação da concessionária.§ 1º - Constará no comprovante ou extrato de 
pagamento do estacionamento rotativo e no Aviso de Pós- Pagamento, o valor 
em percentual e em reais a ser repassado ao Poder Executivo Municipal 
Prefeitura Municipal de Lajeado/RS, por meio do Fundo Municipal de 
Trânsito. (APROVADA).  12 - EMENDA SUPRESSIVA AO PROJETO DE LEI 
Nº 073-01/2017, DE 23 DE JUNHO DE 2017.Ficam SUPRIMIDOS os 
parágrafos §§ 2º e 3º do artigo 13 do Projeto de Lei nº 073-01\2017, de 23 de 
junho de 2017, que “Dispõe sobre a regulamentação e concessão do Sistema de 
Estacionamento Rotativo Pago em vias públicas da Cidade de Lajeado, e dá 
outras providências”. (APROVADA). 13 - EMENDA MODIFICATIVA AO 
PROJETO DE LEI Nº 073-01/2017, DE 23 DE JUNHO DE 2017.Modifica-se o 
artigo 14, bem como se acrescentam os §§§ 1º, 2º e 3º ao mencionado artigo, do 
Projeto de Lei nº 073-01\2017, de 23 de junho de 2017, que “Dispõe sobre a 
regulamentação e concessão do Sistema de Estacionamento Rotativo Pago em 
vias públicas da Cidade de Lajeado/RS, e dá outras providências”, ficando o 



mencionado artigo e os parágrafos com as seguintes redações:Art. 14- A renda 
mensal auferida com a remuneração paga pela concessionária dos serviços do 
estacionamento rotativo pago, será depositada na conta corrente do Fundo 
Municipal de Trânsito e aplicada em programas e/ou atividades da 
Coordenadoria Especial de Trânsito e Mobilidade Urbana e Secretaria 
Municipal de Segurança Pública.§ 1º - As despesas decorrentes do pagamento 
dos salários, uniformes, equipamentos e obrigações relativas à contratação de 
pessoal para o controle do Estacionamento Rotativo Pago, bem como, as 
relativas à administração de serviços e às manutenções realizadas 
exclusivamente na execução da atividade permitida, serão de responsabilidade 
exclusiva da concessionária.§ 2º - Não incumbirá ao Município qualquer 
responsabilidade relativamente à cobrança ulterior dos serviços contratados.§ 
3º- O controle da execução do serviço será de responsabilidade da 
Coordenadoria Especial de Trânsito e Mobilidade Urbana e Secretaria 
Municipal de Segurança Pública, através das autoridades competentes para 
tanto. (APROVADA).   14 - EMENDA MODIFICATIVA AO PROJETO DE LEI 
Nº 073-01/2017, DE 23 DE JUNHO DE 2017.Modifica-se o artigo 15 do Projeto 
de Lei nº 073-01\2017, de 23 de junho de 2017, que “Dispõe sobre a 
regulamentação e concessão do Sistema de Estacionamento Rotativo Pago em 
vias públicas da Cidade de Lajeado/RS, e dá outras providências”, ficando o 
mencionado artigo com a seguinte redação:Art. 15 - Por um período de 
transição de 20 (vinte) dias, contados a partir da vigência desta lei, a 
fiscalização dos Agentes de Trânsito, no que se refere à utilização do Sistema 
de Estacionamento Rotativo Pago, terá caráter orientador e educativo. 
(APROVADA). 15 - EMENDA MODIFICATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 073-
01/2017, DE 23 DE JUNHO DE 2017.Modifica-se o artigo 16 do Projeto de Lei 
nº 073-01\2017, de 23 de junho de 2017, que “Dispõe sobre a regulamentação e 
concessão do Sistema de Estacionamento Rotativo Pago em vias públicas da 
Cidade de Lajeado/RS, e dá outras providências”, ficando o mencionado 
artigo com a seguinte redação:Art. 16 - As despesas decorrentes desta Lei 
serão atendidas por dotação orçamentária própria. (APROVADA). 18 - 
EMENDA ADITIVA AO PROJETO DE LEI Nº 073-01/2017, DE 23 DE JUNHO 
DE 2017.Acrescenta-se o artigo 18 ao Projeto de Lei nº 073-01\2017, de 23 de 
junho de 2017, que “Dispõe sobre a regulamentação e concessão do Sistema de 
Estacionamento Rotativo Pago em vias públicas da Cidade de Lajeado/RS, e 
dá outras providências”, ficando o mencionado artigo com a seguinte 
redação:Art. 18 - Revogam-se as disposições em contrário, especialmente a Lei 
Municipal nº 9.393/2013 e suas alterações posteriores. (APROVADA). 19 - 
EMENDA ADITIVA AO PROJETO DE LEI Nº 073-01/2017, DE 23 DE JUNHO 
DE 2017.Acrescenta-se o artigo 19 ao Projeto de Lei nº 073-01\2017, de 23 de 
junho de 2017, que “Dispõe sobre a regulamentação e concessão do Sistema de 
Estacionamento Rotativo Pago em vias públicas da Cidade de Lajeado/RS, e 
dá outras providências”, ficando o mencionado artigo com a seguinte 



redação:“Art. 19 - Esta Lei entrará em vigor no dia 2 (dois) de outubro de 
2017”.  (APROVADA). FORAM APROVADOS POR UNANIMIDADE OS 

SEGUINTES PROCESSOS: Processo nº 56.039, contendo o Projeto de Lei nº 
100-01/2017, de autoria do Poder Executivo, que: “Altera o inciso I do art. 2º 
da Lei Municipal nº 10.252, de 21 de novembro de 2016, que Autoriza o Poder 
Executivo a desmembrar e permutar imóveis de propriedade do Município de 
Lajeado por imóvel de propriedade da Importadora e Exportadora de Cereais 
S.A”.Processo nº 55.843, contendo o Projeto de Lei nº 084-01/2017, de autoria 
do Poder Executivo, que: “Autoriza o Poder Executivo a isentar a empresa 
Moraes & Maia Coleta de Material de Informática Ltda – ME, do pagamento 
da taxa de renovação da Licença Ambiental”.Processos nº 55.999, 56.000 e 

56.001, contendo requerimentos de autoria do Vereador Ernani Teixeira da 
Silva.Processos 56.005, 56.006, 56.007, 56.008 e 56.009, contendo requerimentos 
de autoria do Vereador Eder Spohr.Processos 56.011 e 56.012, contendo 
requerimentos de Autoria do Vereador Sérgio Luiz Kniphoff.Processos 56.013, 

56.016 e 56.017, contendo requerimentos de autoria do Vereador Fabiano 
Bergmann.Processos 56.018, 56.019, 56.020 e 56.021, contendo requerimentos 
de autoria da Vereadora Arilene Maria Dalmoro.Processos 56.023, 56.024, 

56.025 e 56.026, contendo requerimentos de autoria do Vereador Carlos 
Eduardo Ranzi. Processos 56.027 e 56.028, contendo requerimentos de autoria 
do Vereador Nilson do Arte.Processo 56.031, contendo requerimento de 
autoria da Vereadora Mariela Portz.Processo 56.033, contendo requerimento 
de autoria do Vereador Paulo Adriano da Silva.O SEGUINTE PROCESSO 
FOI APROVADO POR UNANIMIDADE COM DESTAQUE:Processo nº 
55.883, contendo requerimento de autoria do Vereador Paulo Adriano da 
Silva. Nada mais a tratar, o Senhor Presidente, após determinar a próxima 
Sessão Ordinária para o dia doze (12) de setembro  de 2017,   encerrou  os  
trabalhos  invocando a proteção  de Deus.  E,  para   constar,   lavrou-se  a  
presente  Ata,  que  depois  de  lida  e  aprovada,  será  assinada  pelo  Senhor  
Presidente,  Vice - Presidente e Secretária da Mesa.  Lajeado,   05  de  setembro  
de  2017. 
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