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Introdução
A Carta de Serviços ao Usuário é o instrumento que informa os cidadãos sobre os serviços prestados pelo
órgão público. Além de disponibilizar os serviços municipais, a Carta tem o compromisso de indicar como
o usuário pode acessá-los e quais são os compromissos e padrões de atendimento.

Neste documento, o cidadão poderá conferir diversas informações, entre elas os serviços de seu
interesse, a sua descrição e finalidade, as formas de acesso disponíveis, a previsão do prazo máximo para
a sua prestação, os requisitos e documentos exigidos, os endereços e horários de atendimento e as taxas
cobradas, caso haja.

Além de aproximar a Administração dos cidadãos, a Carta de Serviços ao Usuário tem como objetivo
proporcionar mais transparência sobre os serviços públicos oferecidos, simplificar a busca por
informações e aumentar a eficácia e efetividade dos atendimentos.



Serviços

Divisão Administrativa - Seção de Informações ao Cidadão,
Protocolo e Arquivo

Público do Serviço: Serviços ao Cidadão
Acesso ao Serviço: https://www.lajeado.rs.leg.br/setor/visualizar/id/1009/?secretaria.html
Setor responsável: Secretaria
Canais de Acesso: Presencial e Online

Endereço:
Av. Benjamin Constant, 670 / 3º andar
Bairro: Centro
Lajeado/RS
Telefone: (51)3982-1165
Email: camaralajeado.secretaria@gmail.com
Horário de Funcionamento: De segunda a quinta-feira das 8h às 11h30min e das 13h30min às
16h45min. Sextas-feiras das 8h às 14h, sem fechar ao meio-dia.

Divisão Administrativa1.

 

a) Seção de Informações ao Cidadão, Protocolo e Arquivo1.

Serviços disponíveis: atendimento geral ao cidadão, Serviço de Informações ao Cidadão – SIC de que
trata a Lei de Acesso à Informação (Lei n° 12.527/2011) e de protocolo geral de
documentos/requerimentos, com encaminhamento aos setores competentes.

 

Requisitos necessários para acessar o serviço: identificação e preenchimento de
formulário/requerimento, conforme orientação fornecida pelo setor. Os pedidos de acesso à informação
de que trata a Lei n° 12.527/2011 poderão ser criados diretamente pelo usuário através de link específico
existente no site da Câmara Municipal (www.lajeado.rs.leg.br).

Canais de comunicação:

Telefone: (51) 3982-1165

E-mail: camaralajeado.secretaria@gmail.com

Presencial: Avenida Benjamin Constant, 670, 3º andar, no Centro da cidade (Genes Work & Shopping).

 

Previsão de Prazo Máximo para Prestação do Serviço:

Informações solicitadas via SIC (Serviço de Informação ao Cidadão): 20 dias prorrogáveis por mais 10,
conforme a necessidade.

Atendimento geral ao cidadão e protocolo de documentos: de imediato, respeitando-se apenas o tempo de

https://www.lajeado.rs.leg.br/setor/visualizar/id/1009/?secretaria.html
http://www.lajeado.rs.leg.br/


espera para atendimento de até 20 minutos.

 

Mecanismos de Consulta: a consulta do andamento das solicitações originadas via SIC poderão ser
acompanhadas através de chave de acesso gerada no momento da criação da solicitação ou através de
contato pelos canais de comunicação disponibilizados.

Prioridade de atendimento
Sim.

Previsão de tempo de espera para atendimento

Informações solicitadas via SIC (Serviço de Informação ao Cidadão): 20 dias prorrogáveis por mais 10,
conforme a necessidade.

Atendimento geral ao cidadão e protocolo de documentos: de imediato, respeitando-se apenas o tempo de
espera para atendimento de até 20 minutos.

Principais etapas para obtenção do serviço
Identificação e preenchimento de formulário/requerimento, conforme orientação fornecida pelo setor. Os
pedidos de acesso à informação de que trata a Lei n° 12.527/2011 poderão ser criados diretamente pelo
usuário através de link específico existente no site da Câmara Municipal (www.lajeado.rs.leg.br).

Previsão do prazo máximo para a prestação do serviço

Informações solicitadas via SIC (Serviço de Informação ao Cidadão): 20 dias prorrogáveis por mais 10,
conforme a necessidade.

Atendimento geral ao cidadão e protocolo de documentos: de imediato, respeitando-se apenas o tempo de
espera para atendimento de até 20 minutos.

Cobrança de taxas
Não há cobrança de taxas para este serviço.

Formas de prestação do serviço

Telefone: (51) 3982-1165

E-mail: camaralajeado.secretaria@gmail.com

Presencial: Avenida Benjamin Constant, 670, 3º andar, no Centro da cidade (Genes Work & Shopping).

Divisão Administrativa - Unidade de Serviços de Recursos

http://www.lajeado.rs.leg.br/


Humanos

Público do Serviço: Serviços ao Cidadão
Setor responsável: Secretaria Geral
Canais de Acesso: Presencial

Endereço:
Av. Benjamin Constant, 670 / 3º andar
Bairro: Centro
Lajeado/RS
Telefone: (51)3982-1156
Email: cmlajeado@msbnet.com.br
Horário de Funcionamento: 8h às 11h30 e 13h30 às 16h45 Sextas: 8h às 14h

b) Unidade de Serviços de Recursos Humanos1.

Serviços disponíveis: emissão de certidões e declarações com relação à situação funcional do agente ou
servidor, ativo ou inativo, e informações relacionadas.

 

Requisitos necessários para acessar o serviço: identificação e preenchimento de
formulário/requerimento na Secretaria.

 

Canais de comunicação:

Telefone: (51) 3982-1156

E-mail: cmlajeado@msbnet.com.br

Presencial: Avenida Benjamin Constant, 670, 3º andar, no Centro da cidade (Genes Work & Shopping).

 

Previsão de Prazo Máximo para Prestação do Serviço: 30 dias, podendo ser estendido caso a
solicitação exija pesquisa de dados financeiros e previdenciários.

 

Mecanismos de Consulta: o andamento da solicitação poderá ser consultado através de contato com o
setor administrativo através dos canais de comunicação disponibilizados.

Prioridade de atendimento
Sim.

Previsão de tempo de espera para atendimento
30 dias, podendo ser estendido caso a solicitação exija pesquisa de dados financeiros e previdenciários.

Principais etapas para obtenção do serviço

Identificação e preenchimento de formulário/requerimento na Secretaria.

mailto:cmlajeado@msbnet.com.br


Previsão do prazo máximo para a prestação do serviço
30 dias, podendo ser estendido caso a solicitação exija pesquisa de dados financeiros e previdenciários.

Cobrança de taxas
Não há cobrança de taxas para este serviço.

Formas de prestação do serviço

Telefone: (51) 3982-1156

E-mail: cmlajeado@msbnet.com.br

Presencial: Avenida Benjamin Constant, 670, 3º andar, no Centro da cidade (Genes Work & Shopping).

Divisão Financeira

Público do Serviço: Serviços ao Cidadão
Acesso ao Serviço: https://www.lajeado.rs.leg.br/setor/visualizar/id/1008/?contabilidade.html
Setor responsável: Contabilidade
Canais de Acesso: Presencial e Online

Endereço:
Av. Benjamin Constant, 670 / 3º andar
Bairro: Centro
Lajeado/RS
Telefone: (51)3982-1050
Email: contabilidade@lajeado.rs.leg.br
Horário de Funcionamento: 8h às 11h30 e 13h30 às 16h45 Sexta: 8h às 14h

Divisão Financeira1.

 

Serviços disponíveis: atendimento dos pedidos de informações relacionados à Lei de Acesso à
Informação, quando relacionados à sua área de atuação, tais como: orçamento, finanças, pagamentos,
contabilidade, controle patrimonial, compras, formação de preço médio para composição de licitações.

 

Requisitos exigidos:

Formalização de pedido de informação via SIC (Serviço de Informação ao Cidadão).

 

Canais de comunicação:

Telefone: (51) 3982-1050

E-mail: contabilidade@lajeado.rs.leg.br

mailto:cmlajeado@msbnet.com.br
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Previsão de Prazo Máximo para Prestação do Serviço: 20 dias prorrogáveis por mais 10, conforme a
necessidade.

 

Mecanismos de Consulta: a consulta do andamento das solicitações originadas via SIC poderão ser
acompanhadas através de chave de acesso gerada no momento de criação da solicitação ou através de
contato pelos canais de comunicação disponibilizados.

Prioridade de atendimento
Sim.

Previsão de tempo de espera para atendimento

20 dias prorrogáveis por mais 10, conforme a necessidade.

Principais etapas para obtenção do serviço

Formalização de pedido de informação via SIC (Serviço de Informação ao Cidadão).

Previsão do prazo máximo para a prestação do serviço
20 dias prorrogáveis por mais 10, conforme a necessidade.

Cobrança de taxas
Não há cobrança de taxas para este serviço.

Formas de prestação do serviço

Telefone: (51) 3982-1050

E-mail: contabilidade@lajeado.rs.leg.br

Divisão Legislativa

Público do Serviço: Serviços ao Cidadão
Acesso ao Serviço: https://www.lajeado.rs.leg.br/setor/visualizar/id/1009/?secretaria.html
Setor responsável: Secretaria
Canais de Acesso: Presencial e Online

Endereço:
Av. Benjamin Constant, 670 / 3º andar
Bairro: Centro
Lajeado/RS
Telefone: (51)3982-1165
Email: camaralajeado.secretaria@gmail.com

https://www.lajeado.rs.leg.br/setor/visualizar/id/1009/?secretaria.html


Horário de Funcionamento: De segunda a quinta-feira das 8h às 11h30min e das 13h30min às
16h45min. Sextas-feiras das 8h às 14h, sem fechar ao meio-dia.

Divisão Legislativa1.

 

Serviços disponíveis: informações sobre a tramitação e votação de Projetos de Lei, Decretos,
Resoluções, Boletins com a pauta das Sessões, Atas das Sessões e Leis Municipais.

 

Requisitos necessários para acessar o serviço: identificação e contato com o setor Legislativo.

 

Canais de comunicação:

 

* Telefone: (51) 3982-1165

* E-mail: camaralajeado.secretaria@gmail.com

* Presencial: 3° andar, Secretaria

 

Previsão de Prazo Máximo para Prestação do Serviço: de imediato ou em até 2 dias úteis caso seja
necessário a realização de pesquisa.

 

Mecanismos de Consulta: o andamento da solicitação poderá ser consultado através de contato com o
setor legislativo através dos canais de comunicação disponibilizados.

Prioridade de atendimento
Sim.

Previsão de tempo de espera para atendimento
De imediato ou em até 2 dias úteis caso seja necessário a realização de pesquisa.

Principais etapas para obtenção do serviço
Identificação e contato com o setor Legislativo.

Previsão do prazo máximo para a prestação do serviço
De imediato ou em até 2 dias úteis caso seja necessário a realização de pesquisa.

Cobrança de taxas
Não há cobrança de taxas para este serviço.

Formas de prestação do serviço

* Telefone: (51) 3982-1165



* E-mail: camaralajeado.secretaria@gmail.com

* Presencial: 3° andar, Secretaria

 

Gabinete da Assessoria de Imprensa

Público do Serviço: Serviços ao Cidadão
Acesso ao Serviço: https://www.lajeado.rs.leg.br/setor/visualizar/id/1004/?imprensa.html
Setor responsável: Imprensa
Canais de Acesso: Presencial e Online

Endereço:
Av. Benjamin Constant, 670 / 3º andar
Bairro: Centro
Lajeado/RS
Telefone: (51)3982-1251
Email: imprensa@lajeado.rs.leg.br
Horário de Funcionamento: 8h às 11h30 e 13h30 às 16h45 Sexta: 8h às 14h

Gabinete da Assessoria de Imprensa1.

 

Serviços disponíveis: informações e divulgação das atividades desempenhadas no âmbito do Poder
Legislativo Municipal aos veículos de comunicação da região.

 

Requisitos exigidos:

Identificação e preenchimento de formulário.

 

Canais de comunicação:

Telefone: (51) 3982-1251

E-mail: imprensa@lajeado.rs.leg.br

Presencial: Avenida Benjamin Constant, 670, 3º andar, no Centro da cidade (Genes Work & Shopping) -
Sala da Imprensa.

 

Previsão de Prazo Máximo para Prestação do Serviço: de imediato ou em até 2 dias úteis caso seja
necessário a realização de pesquisa.

 

https://www.lajeado.rs.leg.br/setor/visualizar/id/1004/?imprensa.html


Mecanismos de Consulta: o andamento da solicitação poderá ser consultado através de contato com o
setor de imprensa através dos canais de comunicação disponibilizados.

Site (lajeado.rs.leg.br)

 

Serviços disponíveis: ampla cobertura das atividades desempenhadas pelo Poder Legislativo
Lajeadense, com apresentação de informações Institucionais, dos Parlamentares, das Comissões e do
Processo Legislativo. Ainda, oferece acesso ao Portal da Transparência, link para as Plenárias e para os
canais de comunicação disponibilizados ao cidadão, tais como o SIC (Serviço de Informação ao Cidadão)
e o Serviço de Ouvidoria, entre outras informações.

Prioridade de atendimento
Sim.

Previsão de tempo de espera para atendimento

De imediato ou em até 2 dias úteis caso seja necessário a realização de pesquisa.

Principais etapas para obtenção do serviço
Identificação e preenchimento de formulário.

Previsão do prazo máximo para a prestação do serviço

De imediato ou em até 2 dias úteis caso seja necessário a realização de pesquisa.

Cobrança de taxas
Não há cobrança de taxas para este serviço.

Formas de prestação do serviço

Telefone: (51) 3982-1251

E-mail: imprensa@lajeado.rs.leg.br

Presencial: Avenida Benjamin Constant, 670, 3º andar, no Centro da cidade (Genes Work & Shopping) -
Sala da Imprensa.

Gabinete da Assessoria Jurídica

Público do Serviço: Serviços ao Cidadão
Acesso ao Serviço: https://www.lajeado.rs.leg.br/setor/visualizar/id/1003/?juridico.html
Setor responsável: Jurídico
Canais de Acesso: Presencial e Online

Endereço:

http://www.lajeado.rs.leg.br/
https://www.lajeado.rs.leg.br/setor/visualizar/id/1003/?juridico.html


Av. Benjamin Constant, 670 / 3º andar
Bairro: Centro
Lajeado/RS
Telefone: (51)3982-1154
Email: juridico@lajeado.rs.leg.br
Horário de Funcionamento: 8h às 11h30 e 13h30 às 16h45 Sextas: 8h às 14h

Gabinete da Assessoria Jurídica1.

 

Serviços disponíveis: informações sobre processos licitatórios.

 

Requisitos exigidos:

Identificação e preenchimento de requerimento junto ao setor de protocolo, conforme o caso.

 

Canais de comunicação:

Telefone: (51) 3982-1156

E-mail: cmlajeado@msbnet.com.br

Presencial: Avenida Benjamin Constant, 670, 3º andar, no Centro da cidade (Genes Work & Shopping).

 

Previsão de Prazo Máximo para Prestação do Serviço:

Informações sobre processos licitatórios: de imediato ou em até 2 dias úteis caso seja necessário a
realização de pesquisa.

 

Mecanismos de Consulta: o andamento da solicitação poderá ser consultado através de contato com o
setor através dos canais de comunicação disponibilizados.

 

Prioridade de atendimento
Sim.

Previsão de tempo de espera para atendimento

Informações sobre processos licitatórios: de imediato ou em até 2 dias úteis caso seja necessário a
realização de pesquisa.

Principais etapas para obtenção do serviço

mailto:cmlajeado@msbnet.com.br


Identificação e preenchimento de requerimento junto ao setor de protocolo, conforme o caso.

Previsão do prazo máximo para a prestação do serviço

Informações sobre processos licitatórios: de imediato ou em até 2 dias úteis caso seja necessário a
realização de pesquisa.

Cobrança de taxas
Não há cobrança de taxas para este serviço.

Formas de prestação do serviço

Telefone: (51) 3982-1156

E-mail: cmlajeado@msbnet.com.br

Ouvidoria

Público do Serviço: Serviços ao Cidadão
Acesso ao Serviço: https://www.lajeado.rs.leg.br/setor/visualizar/id/1006/?recepcao.html
Setor responsável: Recepção
Canais de Acesso: Presencial e Online

Endereço:
Av. Benjamin Constant, 670 / 3º andar
Bairro: Centro
Lajeado/RS
Telefone: (51)3982-1154
Horário de Funcionamento: 8h às 11h30 e 13h30 às 16h45 Sextas: 8h às 14h

Serviço de Ouvidoria1.

 

Serviços disponíveis: acesso ao Serviço de Ouvidoria, que consiste na promoção e atuação direta na
defesa dos direitos dos usuários de serviços públicos através do recebimento, análise e encaminhamento
das manifestações.

 

Requisitos necessários para acessar o serviço: as manifestações via Serviço de Ouvidoria poderão
ser criadas diretamente pelo usuário através de link específico existente no site da Câmara Municipal
(www.lajeado.rs.leg.br) ou através de identificação e preenchimento de formulário/requerimento,
conforme orientação fornecida pelo setor de Protocolo.

Canais de comunicação:

mailto:cmlajeado@msbnet.com.br
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Telefone: (51) 3982-1155

E-mail: ouvidoria@lajeado.rs.leg.br

Presencial: Avenida Benjamin Constant, 670, 3º andar, no Centro da cidade (Genes Work & Shopping).

 

Previsão de Prazo Máximo para Prestação do Serviço:

Ouvidoria: 30 dias prorrogáveis por mais 30, conforme a necessidade.

 

Mecanismos de Consulta: a consulta do andamento das solicitações originadas via Serviço de
Ouvidoria poderão ser acompanhadas através de chave de acesso gerada no momento da criação da
solicitação ou através de contato pelos canais de comunicação disponibilizados.

Prioridade de atendimento
Sim.

Previsão de tempo de espera para atendimento

30 dias prorrogáveis por mais 30, conforme a necessidade.

Principais etapas para obtenção do serviço
As manifestações via Serviço de Ouvidoria poderão ser criadas diretamente pelo usuário através de link
específico existente no site da Câmara Municipal (www.lajeado.rs.leg.br) ou através de identificação e
preenchimento de formulário/requerimento, conforme orientação fornecida pelo setor de Protocolo.

Previsão do prazo máximo para a prestação do serviço

30 dias prorrogáveis por mais 30, conforme a necessidade.

Cobrança de taxas
Não há cobrança de taxas para este serviço.

Formas de prestação do serviço

Telefone: (51) 3982-1155

E-mail: ouvidoria@lajeado.rs.leg.br

Presencial: Avenida Benjamin Constant, 670, 3º andar, no Centro da cidade (Genes Work & Shopping).

http://www.lajeado.rs.leg.br/


Vereadores - Legislatura 2017/2020

Adi Cerutti

Nome completo: Adi
Cerutti
Partido: PSD
Estado: RS
Cidade: Lajeado
Escolaridade:
Fundamental
Incompleto

Nascimento: 15/12/1962         Idade: 57 anos
Email: paulord@universo.univates.br
Telefone (51) 3982-1161  Ramal: 1161

Marquinhos Schefer

Nome completo:
Antônio Marcos Schefer
Partido: MDB

Nascimento: 30/09/1973         Idade: 46 anos
Email: marquinhosschefer15600@gmail.com
Telefone (51) 3982-1164  Ramal: 1164

Neca Dalmoro

Nome completo:
Arilene Maria Dalmoro
Partido: PDT
Estado: RS
Cidade: Lajeado

Nascimento: 16/02/1960         Idade: 59 anos
Email: vereadoranecadalmoro@gmail.com
Telefone (51) 3982-1159  Ramal: 1159

Ranzi

Nome completo:
Carlos Eduardo Ranzi
Partido: MDB
Estado: RS
Cidade: Lajeado
Escolaridade: Pós-
Graduação/Especializaç
ão

Nascimento: 29/06/1980         Idade: 39 anos
Email: vereadorranzi@gmail.com
Website: www.ranzi.com.br
Telefone (51) 3982-1155  Ramal: 1155

2000- Funcionário do Banco do Brasil

2009 - Suplente de vereador na legislatura 2009-2012 com 383 votos

2013 - Vereador eleito com 677 votos em 2012

2017 -  Vereador mais votado do município de Lajeado em 2016, com 1.745 votos

Nome completo:
Ederson Fernando
Spohr
Partido: MDB
Estado: RS
Cidade: Lajeado

Email: vereadorederspohr@gmail.com
Telefone (51) 3982-1163  Ramal: 1163

https://www.lajeado.rs.leg.br/ www.ranzi.com.br


Eder Spohr

Ernani Teixeira

Nome completo:
Ernani Teixeira da Silva
Partido: PTB
Estado: RS
Cidade: Lajeado

Nascimento: 14/04/1941         Idade: 78 anos
Email: ernaniteixeira.ptb@yahoo.com
Telefone (51) 3982-1158  Ramal: 1158

Ernani Teixeira da Silva nasceu e vive até hoje em Lajeado. É casado e pai de quatro filhos. Cursou o
Técnico em Contabilidade no Colégio Estadual Presidente Castelo Branco. Fez Faculdade de Direito, na
Unisc – Universidade de Santa Cruz do Sul e advoga desde o ano de 1980.  Foi Funcionário do Escritório
do Dr. Ney Arruda, no período de Fevereiro de 1964 à Outubro de 1979. Ernani também foi Delegado
Regional da Secretaria do Trabalho do Estado, 7ª Região. No ano de 1982, concorreu a Prefeito
Municipal, onde não se elegeu.  Essa é a 6ª vez que concorre a Vereador. É filiado ao Partido Trabalhista
Brasileiro (PTB), que possui um autêntico marco da modernidade política e consagração dos princípios
democráticos.

Ildo Salvi

Nome completo: Ildo
Paulo Salvi
Partido: REDE
Estado: RS
Cidade: Lajeado
Escolaridade: Superior
Completo

Nascimento: 18/12/1962         Idade: 57 anos
Email: vereadorsalvi@gmail.com
Telefone (51) 3982-1234  Ramal: 1234

Graduação em Psicologia

- Professor em Karate-do-Shotokan 

- Conselheiro Tutelar

- Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente (COMDICA)

- Presidente do Conselho Municipal de Saúde

- 2º Suplente de Vereador na eleição de 2004, com 656 votos

- 1º Suplente de Vereador na eleição de 2008, com 780 votos

- Vereador eleito na Eleição de 2012, com 872 votos

Lorival Silveira

Nome completo:
Lorival Ewerling dos
Santos Silveira
Partido: PP

Email: lorival11222@gmail.com
Telefone (51) 3982-1160

Nascimento: 21/11/1979         Idade: 40 anos



Mariela Portz

Nome completo:
Mariela Portz
Partido: PSDB
Estado: RS
Cidade: Lajeado
Escolaridade: Superior
Completo

Email: gabinete@marielaportz.com.br
Telefone (51) 3982-1414  Ramal: 1414

Nasci em uma família ligada à área pública. Meus pais, funcionários públicos acabaram proporcionando o
meu contato desde cedo com este setor. Meu pai Delmar Portz foi vereador por 28 anos seguidos. Foram
sete mandatos entre plenários e presidências da Câmara de Lajeado e eu sempre junto dele. Ele se
tornou um exemplo para mim, porque me demonstrava, em todas as atitudes, o quanto a política podia
fazer bem às pessoas. Em 2016 decidiu parar e abrir espaço para a minha candidatura e eu me elegi a
segunda vereadora mais votada da cidade.

Sou Relações Públicas de formação com pós graduação em Branding e Bussines. Uni a área da
comunicação à política com estudos específicos voltados à área pública. Busquei aperfeiçoamento
prestando também o vestibular e cursando disciplinas na faculdade de Ciências Políticas, na Ulbra.
Participei de inúmeros congressos, cursos e seminários da área. Publiquei diferentes artigos e estudos
voltados à eficiência dos serviços públicos e imagem de órgãos governamentais e partidos
políticos.Sempre acreditei que o conhecimento é uma arma poderosa. Não me acomodo, estudo e leio
muito para ajudar a promover o desenvolvimento da minha região!

Nilson Do Arte

Nome completo:
Nilson José Do Arte
Partido: PT
Estado: RS
Cidade: Lajeado

Nascimento: 02/10/1976         Idade: 43 anos
Email: vereadornilsondoarte@gmail.com
Telefone (51) 3982-1417  Ramal: 1417

Nilson do Arte é natural de Progresso/RS e ainda criança, mudou-se pra Lajeado/RS. Desde adolescente,
já trabalhava como vendedor de frutas, picolé e engraxate, tudo para ajudar seu pai no sustento da
família. Quando alcançou a idade do mercado de trabalho, trabalhou com carteira assinada na Cartel,
onde trabalhou por 4 anos. Em seguida, trabalhou como Encarregado de Produção na Minuano,
gerenciando 3 setores e 44 funcionários no turno da noite. Também atuou como Servente de Obras,
Motorista de Caminhão e atualmente, atuou por 4 anos como Auxiliar Administrativo no Posto de Saúde
do bairro Santo Antônio. Nilson é membro da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, onde atua como
Evangelista há 12 anos. Foi encarregado de manter uma Igreja com 120 membros, por 5 anos, onde
prestou serviços sociais na comunidade do bairro. Cursou Relações Humanas e Comunicação Eficaz na
Dale Carnegie, Liderança, Dicção e Oratória no Senac e Teologia pela Corba. Na política, concorreu a
vereador em 2012, recebendo 566 votos, pelo Partido Progressista, ficando como Suplente. Em 2016, foi
eleito pelo Partido dos Trabalhadores com 554 votos. 

Paulo Tóri

Nome completo: Paulo
Adriano da Silva
Partido: PPL
Estado: RS
Cidade: Lajeado

Nascimento: 24/07/1968         Idade: 51 anos
Email: jeantasca007@gmail.com
Telefone (51) 3982-1415  Ramal: 1415



Paulo Adriano da Silva, mais conhecido como Paulo Tóri, é natural de Lajeado/RS. Cresceu no Bairro
Morro 25, onde reside até os dias atuais. Pai de 3 filhos, trabalhou como vendedor autônomo, sendo que
desde jovem demonstrou capacidade e interesse pela liderança comunitária. Elegeu-se vereador pela
primeira vez em 1996. No ano de 2000, foi Assessor de Vereador na Câmara de Lajeado e voltou a se
eleger como vereador no ano de 2008. No ano de 2011, foi Presidente da Câmara de Vereadores de
Lajeado. Em 2013 assumiu a Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer da Prefeitura Municipal de
Lajeado, permanecendo no cargo até o final do ano de 2016. Neste período, incentivou o esporte sob
vários aspectos, além dos grupos de terceira idade e outros projetos sociais importantes para as crianças
e jovens. Em 2016, elegeu-se vereador pelo PPL, alcançando 1.111 votos. Paulo Tóri sempre esteve
envolvido com assuntos ligados a saúde, educação, esporte e bem-estar de todos os Lajeadenses.

Sérgio Kniphoff

Nome completo:
Sérgio Luiz Kniphoff
Partido: PT
Estado: RS
Cidade: Lajeado
Escolaridade: Pós-
Graduação/Especializaç
ão

Nascimento: 16/04/1957         Idade: 62 anos
Email: slkniphoff@univates.br
Telefone (51) 3982-1157  Ramal: 1157

Sérgio Luiz Kniphoff é natural de Santa Cruz do Sul. Passou sua infância e adolescência em Boqueirão
do" Leão, que na época fazia parte do município de Lajeado. Cursou o Científico e o Técnico em
Contabilidade no Castelinho. E fez faculdade de Medicina, na Universidade Federal de Passo Fundo.
Depois disso, em 1982, completou especialização em pediatria no Hospital Ernesto Dorneles, em Porto
Alegre. E veio exercer sua profissão em Lajeado. Em nossa cidade, construiu uma carreira com reputação
de atendimento humano e qualificado. E prosseguiu sempre atento à sua formação. Por isso fez
especialização em Terapia Sistêmica de Saúde (CEAPIA/POA); em Adolescência (Sociedade Brasileira de
Pediatria); e em Gestão de Sistemas de Saúde (UFRGS). Fez ainda um estágio de 30 dias em Havana,
Cuba, em Saúde da Família. E também foi idealizador e fundador da UTI Pediátrica do Hospital Bruno
Born. Por duas vezes candidatos a vice-prefeito de Lajeado, na terceira vez que enfrentou as urnas se
elegeu vereador com 2.218 votos – o segundo mais votado nas eleições municipais. Durante o governo de
Olívio Dutra, foi Coordenador Adjunto da 16ª Coordenadoria Regional de Saúde. Kniphoff é casado e pai
de três filhos. Sempre envolvido com assuntos ligados à saúde e à educação, realiza há anos palestras
para estudantes, pais e professores, na cidade e na região. Tem o esporte como uma das paixões de sua
vida. Filiado ao Partido dos Trabalhadores, afirma ter escolhido o PT por acreditar ser esta a sigla “com
maior capacidade de realizar a construção de uma sociedade mais justa e com verdadeira participação
social”. Atualmente, Sergio é médico pediatra, vereador e professor de medicina na Univates."

Sérgio Rambo

Nome completo:
Sérgio Miguel Rambo
Partido: PT
Estado: RS
Cidade: Lajeado

Nascimento: 21/04/1965         Idade: 54 anos
Email: rambovereador@hotmail.com
Telefone (51) 3982-1162  Ramal: 1162

Garantir a intalação da Escola Térnica Federal em Lajeado

Mudança de acesso aos bairros a BR 386

Revisar o atendimento nos postos de saúde, acabando com as filas



Aproximar os Orgãos de Segurança Pública aos Bairros, assim conbatendo a violência e a drogadição

Ampliar atendimento das Escolas de Educação Infantil (creches)

Dar apoio as pequenas e micro empresas -Incentivar as agroindústrias

Waldir Blau

Nome completo:
Waldir Blau
Partido: MDB
Estado: RS
Cidade: Lajeado
Escolaridade: Médio
Completo

Nascimento: 04/03/1963         Idade: 56 anos
Email: waldirblau@lajeado.rs.leg.br
Telefone (51) 3982-1419

Waldir Blau é natural de Lajeado/RS e pai de dois filhos, Leonardo e Maiara. Passou a sua infância na
mesma cidade onde nasceu e onde reside até os dias de hoje. Possui Ensino Médio Completo. Começou
no seu 1º emprego com apenas 14 anos, no mercado Dresch, onde atuava como empacotador. Aposentou-
se na empresa Bebidas Fruki, e atualmente atua como comerciante, mantendo seu negócio próprio. Em
1996, quando ainda atuava na Bebidas Fruki, Blau elegeu-se Vereador pelo Partido dos Trabalhadores
(PT). Posteriormente, reelegeu-se em 2000, 2004 e em 2008. Em 2012 não se candidatou por motivos
pessoais. Em 2016, novamente se elegeu pelo PMDB. Foi Presidente da Câmara em 2003, 2006, e
atualmente em 2017.

Waldir Gisch

Nome completo:
Waldir Sérgio Gisch
Partido: PP
Estado: RS
Cidade: Lajeado
Escolaridade: Médio
Completo

Nascimento: 14/09/1954         Idade: 65 anos
Email: waldirgisch@gmail.com
Telefone (51) 3982-1450  Ramal: 1450

Em 1982 recebeu o convite da então ARENA para compor a nominata de candidatos a vereador, tendo
aceitado o desafio elegendo-se com 470 votos. Em 1988 concorreu a reeleição elegendo-se   com 536
votos.Em 1992 chegou ao terceiro mandato recebendo 1264 votos. Devido ao destaque   que teve no
legislativo por sua competência, seriedade e liderança, foi convidado para concorrer a vice-prefeito na
chapa de Cláudio Pedro Schumacher. Durante os quatro anos de governo assumiu  diversas vezes o cargo
máximo do município. Voltou ao legislativo em 2000 com 1216 votos, quando  foi convidado  para assumir
a secretaria da saúde e tendo como uma das maiores obras de sua gestão a construção do Posto de saúde
do bairro Montanha o que foi de suma importância para desafogar o grande número de consultas junto ao
Hospital Bruno Born. Em 2004 elegeu-se  novamente como vereador com 1875 votos. Em  2008
concorreu novamente a vereador  sendo  que com 1124 votos ficou como suplente. Foi convidado para
ser Secretário da Agricultura,  tendo aceitado o desfio, modificou processos, modernizou e equipou a
secretaria. No ano  de 2012  elegeu-se vereador com 1111 votos. Em 2016 concorreu a reeleição 
alcançando  o êxito com 926 votos. Durante o período de trabalho junto ao legislativo foi por duas vezes
Presidente da Câmara de Vereadores.



Mesa Diretora 2020
Presidente
Lorival Ewerling dos Santos Silveira

Vice-Presidente
Sérgio Luiz Kniphoff

Secretário
Carlos Eduardo Ranzi



Comissões

Comissão de Educação, Saúde, Meio Ambiente e Ação Social

São atribuições da comissão matérias relacionadas à ensino, saúde, ambiente e assistência social.
Assessor: Leonardo Schneider.

Data de Início: 08/02/2019 Data de Término: 31/12/2020

Membros
Presidente: Paulo Adriano da Silva Relator: Ederson Fernando Spohr

Secretário: Sérgio Luiz Kniphoff

Comissão de Finanças e Orçamento

É atribuição da comissão analisar matérias de caráter financeiro.
Assessora: Patrícia Talamini.

Data de Início: 08/02/2019 Data de Término: 31/12/2020

Membros
Presidente: Carlos Eduardo Ranzi Relator: Mozart Pereira Lopes

Secretário: Sérgio Luiz Kniphoff

Comissão de Justiça e Redação

São atribuições da comissão estudar, analisar e anexar documentos e provas ao Processo para dar
transparência e legalidade a matéria, juridicamente, observando o teor e composição. Assessor: Luis
Paulo Scherer.

Data de Início: 08/02/2019 Data de Término: 31/12/2020

Membros
Presidente: Ederson Fernando Spohr Relator: Carlos Eduardo Ranzi

Secretário: Sérgio Miguel Rambo

Comissão de Obras e Serviços Públicos

São atribuições da comissão matérias relativas aos espaços e serviços públicos.
Assessora: Bianca dos Santos.

Data de Início: 08/02/2019 Data de Término: 31/12/2020

Membros
Presidente: Antônio Marcos Schefer Relator: Sérgio Miguel Rambo



Secretário: Paulo Adriano da Silva


