
                ATA N° 045/2017 
 
Aos três (03) dias do mês de  outubro do ano dois mil e dezessete, na Sede do 
Poder Legislativo, foi realizada a trigésima nona (39ª) 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 043/2017 da Sessão Ordinária foi aprovada por 
unanimidade.EXPEDIENTE: Conforme Boletim nº 40/2017 em anexo. 

VEREADORES INSCRITOS: Mariela Portz, Sérgio Miguel Rambo, Sérgio 
Luiz Kniphoff, Nilson do Arte, Paulo Adriano da Silva, Arilene Dalmoro, 
Ernani Teixeira da Silva, Eder Spohr, Carlos Eduardo Ranzi, Fabiano 
Bergmann, Waldir Sérgio Gisch justificaram as indicações lidas no Expediente.    
FORAM APROVADOS OS SEGUINTES REQUERIMENTOS 
APRESENTADOS À MESA DIRETORA DURANTE A SESSÃO: WALDIR 
BLAU: Solicita o envio de ofício ao Moto Clube de Lajeado parabenizando 
pelo excelente evento realizado no último domingo dia 01/10 com a realização 
da etapa regional do Campeonato Pirelli de Veloterra, competição que reuniu 
atletas de diversas cidades do Estado. Da mesma forma reiteramos nossos 
cumprimentos pela área adquirida e pela construção da pista de Veloterra. 
MOZART PEREIRA LOPES: Solicita espaço no expediente para falar sobre a 
CONSTRUMÓBIL, VELOTERRA. ANTÔNIO MARCOS SCHEFER: Solicita 
ao Prefeito Municipal, SEFA, que sejam tomadas as devidas providências 
quanto a reclamações que chegaram a este Vereador de munícipes que teriam 
feito parcelamentos com a Prefeitura referente a dívidas que possuíam de 
IPTU e, no entanto o Fórum não teria sido notificado sobre os acordos, 
gerando novamente intimações, o que causou imenso constrangimento aos 
mesmos. Solicita ao Prefeito Municipal, SESA, que com urgência sejam 
tomadas as devidas providências quanto a falta de uma geladeira para 
armazenamento de vacinas no Posto de Saúde do Bairro São bento, visto o 
quanto essa situação prejudica a todos os moradores, principalmente os que 
tem dificuldades para se deslocar até o Posto de Saúde do Bairro Centro.  Casa 
Legislativa, vem mui respeitosamente na forma regimental, solicitar à Mesa 
Diretora, para que envie um oficio à Diretoria local da RGE SUL, Presidente da 
CERTEL - Cooperativa Regional Eletrificação Teutônia, parabenizando e 



agradecendo a equipe diretiva e seus colaboradores pela qualificada e 
imediata resposta na reparação aos problemas na rede elétrica de sua área de 
atuação, ocasionados no temporal ocorrido no domingo dia 01/10/17. “Casa 
Legislativa, vem mui respeitosamente na forma regimental, solicitar a Mesa 
Diretora desta Casa Legislativa, para que envie oficios à concessionária de 
energia elétrica CPFL Energia – RGE SUL, Gerência local e Direção Estadual, 
requerendo que a prestadora qualifique suas equipes, para uma resposta 
célere em eventos adversos como o que ocorreu no domingo dia 01/10/17 em 
nossa Cidade, deixando  muitas economias com fornecimento parcial ou sem 
energia por longo período, gerando desconforto e prejuízos aos munícipes.  
Salientamos que em comparação a outra concessionária de energia que atua 
em nosso município, aquela, efetuou os reparos de forma imediata..Vossa 
empresa demonstrou não possuir equipe suficiente para eventos excepcionais, 
tendo base qualificada e suficiente apenas para os serviços 
rotineiros.Justificamos nossa apreensão e descontentamento com o serviço 
oferecido, pois estamos na quinta feira 05/10/17 e ainda não foram concluídos 
os reparos”. ORDEM DO DIA: Ofício nº 610-01/2017 – GAP  -  PROJETO DE 
LEI SUBSTITUTIVO Nº 01, DE 19 DE SETEMBRO DE 2017 AO PROJETO 
DE LEI Nº 086, DE 28 DE JULHO DE 2017 de autoria do Poder Executivo, 
que: Autoriza o Poder Executivo a converter multa de invasão de Recuo de 
Jardim em fornecimento de materiais, mão de obra e construção de estrutura 
com capacidade para colocação de 04 (quatro) caixas de fibra com capacidade 
para 25.000 (vinte e cinco) mil litros, no Bairro Centenário. Aprovado com 
EMENDA MODIFICATIVA: Os Vereadores abaixo assinados, Integrantes da 
Comissão de Justiça e Redação, apresentam a seguinte emenda Modificativa 
renumerando os Incisos do parágrafo único do Art. 1º do PROJETO DE LEI 
SUBSTITUTIVO Nº 01, de 21 DE SETEMBRO DE 2017 AO PROJETO DE LEI 
Nº 086, DE 28 DE JULHO DE 2017, ficando com a seguinte redação: Art. 1º 
Autoriza o Poder Executivo Municipal a converter a multa aplicada a Paulo 
Fernando Conte, inscrito no CPF sob o nº 389.232.200-78, pela invasão de 
Recuo de Jardim, no fornecimento de Materiais, mão de obra e construção de 
estrutura com capacidade para colocação de 4 (quatro) caixas de fibra com 
capacidade para 25.000 (vinte e cinco mil) litros cada, no imóvel de 
propriedade do Município, localizado no Bairro Centenário, matriculado no 
Registro de Imóveis de Lajeado sob a matrícula nº 33.345. Parágrafo Único. O 
fornecimento dos materiais, mão de obra e construção da estrutura, observará 
o disposto no anexo Memorial Descritivo e consistirá em: I – Serviços de 
Limpeza da obra e remoção periódica dos detritos e entulhos acumulados no 
decorrer da execução da obra; II – Escavação do solo; III – Execução dos 
serviços de fundações, conforme especificações da ABNT, do tipo sapata de 
concreto armado, dimensionadas conforme projeto estrutural, executada com 
ferro 3/8” com espaçamento a cada 10 cm, observando um recobrimento 
mínimo de 3 cm para as armaduras e fck de 200 kg/cm2. OS SEGUINTES 



PROCESSOS FORAM APROVADOS POR UNANIMIDADE: Processo nº 
56.091, contendo o Projeto de Lei 101-01/2017, de autoria do Poder Executivo, 
que “Reconhece como utilidade pública uma área de 1.464,74m², de 
propriedade do Município”.Processo nº 56.089, contendo o Projeto de Lei 103-
01/2017, de autoria do Poder Executivo, que “Autoriza a abertura de Crédito 
Suplementar e Especial”.Processo nº 56.118, contendo o Projeto de Lei nº 106-
01/2017, de autoria do Poder Executivo, que “Autoriza o Poder Executivo 
Municipal realizar serviços de terraplanagem e revestimento primário com 
saibro e lastro de brita em imóvel particular”.Processo nº 56.043, contendo o 
Projeto de Lei CM nº 077-01/2017, de autoria do Vereador Waldir Sérgio 
Gisch, que “Denomina de Rua “CELSON ANTÔNIO HORN”, uma via 
Pública localizada no Bairro Jardim do Cedro”. Processo nº 56.096, contendo o 
Projeto de Lei CM nº 081-01/2017, de autoria do Vereador Mozart Pereira 
Lopes, que “Denomina de Rua “João Jorge Hexsel”, a Rua “E” do Loteamento 
Imobiliária Lajeado, localizada no Bairro Conventos”.Processo nº 56.097, 

contendo o Projeto de Lei CM nº 082-01/2017, de autoria do Vereador Mozart 
Pereira Lopes, que “Denomina de Rua “Cyro Straatmann”, a Rua “F” do 
Loteamento Imobiliária Lajeado, localizada no Bairro Conventos”.Processo nº 

56.122, contendo requerimento de autoria da Vereadora Arilene Maria 
Dalmoro.Processo nº 56.123, contendo requerimento de autoria da Vereadora 
Mariela Portz.Processos nº 56.132 e 56.133, contendo requerimentos de autoria 
do Vereador Waldir Blau.Processo nº 56.135, contendo requerimento de 
autoria do Vereador Sérgio Miguel Rambo.Processos nº 56.136 e 56.137, 

contendo requerimentos de autoria do Vereador Sérgio Luiz 
Kniphoff.Processos nº 56.138, 56.139, 56.140, 56.141, 56.142, 56.143 e 56.144, 

contendo requerimentos de autoria do Vereador Carlos Eduardo 
Ranzi.Processo nº 56.146, contendo requerimento de autoria do Vereador 
Fabiano Bergmann.Processo nº 56.148, contendo requerimento de autoria do 
Vereador Ernani Teixeira da Silva.Processos nº 56.150 e 56.151, contendo 
requerimentos de autoria do Vereador Paulo Adriano da Silva. Processos nº 

56.153 e 56.154, contendo requerimentos de autoria do Vereador Ildo Paulo 
Salvi.Processo nº 56.155, contendo requerimento de autoria do Vereador 
Nilson do Arte. Nada mais a tratar, o Senhor Presidente, após determinar a 
próxima Sessão Ordinária para o dia dez (10) de outubro 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,   03  de outubro  
de  2017. 
 
   Mariela Fernanda Portz Dorneles                          Ildo Paulo Salvi 
                   Secretária                                                 Vice-Presidente 

                              Waldir Blau 
                     Presidente 


