
      ATA N° 043/2017 
 
Aos dezenove  (19) dias do mês de agosto do ano dois mil e dezessete, na 
Sede do Poder Legislativo, foi realizada a quinta (5ª) Sessão Solene 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. Em seguida 
o Senhor Presidente Waldir Blau lembrou o objetivo da Sessão SOLENE, 

Homenagem  aos 120 anos de fundação do Colégio Madre Bárbara. 
Convidou as seguintes autoridades para fazerem parte da Mesa Oficial:  

Senhora Irmã ANITA DAL PIVA,  Colégio Madre Bárbara, Exmo 
Senhor MARCELO CAUMO,  Prefeito Municipal. O Senhor 

Presidente da Câmara de Vereadores saudou as demais autoridades 
presentes ou representadas, dirigentes de entidades, secretários 
municipais,  imprensa e público em geral e convidou a todos para a 
execução do Hino Nacional Brasileiro.  O Senhor Presidente Waldir Blau 
lembrou que celebramos os 120 anos de fundação do Colégio Madre 
Bárbara. Instituição que educou e orientou muitos cidadãos lajeadenses 
nesta longa trajetória. Parabenizamos a escola pelo compromisso em 
formar cidadãos atuantes, responsáveis e comprometidos na 
transformação da sociedade, para que seja mais justa e fraterna. Na 
continuidade usou a palavra o Vereador Mozart Pereira Lopes, 
proponente da homenagem.  (Pronunciamento anexo). Convidou o 
Senhor Marcelo Caumo, Prefeito Municipal para seu pronunciamento:  
‘Todos os cumprimentos hoje se devem a estas três pessoas que 
representam um grande universo da comunidade escolar da nossa 
cidade, a Denise, a irmã Anita e a Maria Helena. Eu consigo imaginar a 
satisfação de vocês em comemorar os 120 anos deste colégio. A educação 
é a tônica e merece toda a atenção de uma comunidade, a partir do 
momento que  um educandário completa 120 anos é sinal mais do que 
consagrado que ele presta relevantes serviços à comunidade”. O Senhor 

Presidente convidou a Senhora Irmã ANITA DAL PIVA,  
representante da Mantenedora para seu pronunciamento ( anexo). 



Também usou a palavra a Diretora do Colégio Madre Bárbara Maria 
Elena Jacques, que disse ser um momento que mexe com a nossa 
estrutura, com os nossos sentimentos e com o nosso prazer.  Agradeceu a 
todos pela homenagem neste momento especial para o colégio Madre 
Barbara, que revela uma inspiração, uma satisfação de um dever que está 
sendo feito com muito comprometimento, mas ao mesmo com muito a 
crescer junto com a comunidade lajeadense, com a região e o estado. Na 
continuidade o Senhor Presidente convidou a Vereadora Arilene 
Dalmoro para fazer a entrega de um buquê de flores para a Senhora Irmã 

ANITA DAL PIVA e em seguida convidou os Senhores Vereadores, 
Prefeito Municipal, para fazerem a entrega Oficial de uma placa em 
homenagem aos 120 anos do Colégio Madre Bárbara.  O Senhor 
Presidente agradeceu a presença das demais autoridades presentes, 
Dirigentes de entidades, Prefeito, Secretários Municipais, Vereadores,  
imprensa  e demais pessoas  presentes a Sessão e encerrou os trabalhos da 
presente Sessão Solene 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,   19  de  setembro  de  2017. 
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