
                ATA N° 047/2017 
 
Aos dezessete (17) dias do mês de  outubro do ano dois mil e dezessete, na 
Sede do Poder Legislativo, foi realizada a quadragésima primeira (41ª) 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 046/2017 da Sessão Ordinária foi 
aprovada por unanimidade. EXPEDIENTE: Conforme Boletim nº 42/2017 em 
anexo. VEREADORES INSCRITOS:  Mariela Portz, Sérgio Migel Rambo, 

Nilson do Arte, Paulo Adriano da Silva, Arilene Dalmoro, Edder Spohr, Carlos 
Eduardo Ranzi, Fabiano Bergmann, Waldir Sérgio Gisch, Mozart Pereira 
Lopes, Ildo Paulo Salvi e Waldir Blau, justificaram as indicações lidas no 
Expediente.  FORAM APROVADOS OS SEGUINTES REQUERIMENTOS 
APRESENTADOS À MESA DIRETORA DURANTE A SESSÃO: SÉRGIO 
KNIPHOFF: - Solicita a convocação do Secretário Executivo do CONSISA, 
Nilson Rolante, para usar a tribuna desta Casa, para fazer um relatório das 
atividades do CONSISA e manutenção do SAMU. - Solicita ao Prefeito 
Municipal que designe um responsável técnico para acompanhar a iluminação 
natalina que será instalada na Aldeia de Natal Immich, no Bairro Conventos. 
ERNANI TEIXEIRA DA SILVA: Solicita espaço no expediente para falar 
sobre a construção e/ou compra de imóvel para sede própria da Câmara de 
Vereadores.  MARCOS SHEFER: SOSUR: A colocação de uma lixeira na Rua 
Diamante proximidades do nº100 no bairro Igrejinha, visto que os moradores 
por não possuírem um local para colocar os lixos de suas residências, 
depositam os mesmos na calçada o que gera um grande transtorno a 
todos.SOSUR: Reiterando o pedido dos moradores para que sejam feitas 
melhorias no final da Rua Dois Irmãos onde não á asfalto no bairro Conservas, 
tendo em vista a dificuldade de travessia no local devido ás más condições de 
conservação em que se encontram a mesma. SOSUR: A pedido dos moradores 
para que ocorra o término do asfaltamento da Etwino Theobaldo Thomaz no 
bairro Planalto, tendo em vista que segundo os mesmos a via se encontra em 
péssimo estado de conservação. SEPLAN-Trânsito: A colocação de redutores 
de velocidade na Rua Miguel Paulus proximidades das residências nº 836 e nº 
1000 no bairro Planalto, visto a alta velocidade que os veículos trafegam 



podendo causar acidentes no local.SAURB: A limpeza da Parada 8 localizada 
na Av. Beira Rio no bairro Santo Antônio, visto que segundo reclamações de 
usuários o mato está altíssimo no local.SOSUR: Reiterando para que sejam 
feitas melhorias no calçamento da Rua Delfino dos Santos Costa no bairro 
Conservas, tendo em vista os grandes declives que há na mesma, dificultando 
a travessia no local.ORDEM DO DIA:  O SEGUINTE PROCESSO FOI 
APROVADO POR 12 VOTOS A FAVOR E DOIS CONTRÁRIOS: 
Processo nº 55.907, contendo o Projeto de Lei CM nº 074-01/2017, de autoria 
do Vereador Ernani Teixeira da Silva, que “Disciplina a circulação e 
sinalização de veículos de tração humana (carrinhos de metal para o 
transporte de produtos recicláveis), no Município de Lajeado/RS e dá outras 
providências” foi aprovado com a seguinte emenda: EMENDA 
MODIFICATIVA: Modifica-se o artigo 5º do Projeto de Lei CM nº 074-01/2017, 
de 14 de agosto de 2017, que "Disciplina a circulação e sinalização de veículos 
de tração humana (carrinhos de metal para o transporte de produtos 
recicláveis), no Município de Lajeado/RS e dá outras providências, ficando 
com a seguinte redação: "Art. 5º - Esta Lei entrará em vigor 60 (sessenta) dias 
após a sua publicação". O SEGUINTE PROCESSO FOI APROVADO, COM 
EMENDAS, POR 10 VOTOS A FAVOR E QUATRO VOTOS 
CONTRÁRIOS. Processo nº 55.473, contendo o Projeto de Lei CM nº 052-
01/2017, de autoria dos Vereadores Carlos Eduardo Ranzi, Antônio Nilson 
José do Arte, Arilene Maria Dalmoro, Ildo Paulo Salvi, Ederson Spohr, Waldir 
Blau e Paulo Adriano da Silva, que “Dispõe sobre a divulgação das listagens 
dos pacientes que aguardam por consultas com especialistas, exames, e 
cirurgias na rede pública do Município de Lajeado e dá outras providências”. 
EMENDA MODIFICATIVA: Modifica-se o artigo 5º do Projeto de Lei CM n° 
052-01/2017, de 22 de maio de 2017, que “Dispõe sobre a divulgação das 
listagens dos pacientes que aguardam por consultas com especialistas, exames 
e cirurgias na rede pública do Município de Lajeado e dá outras providências”, 
ficando o mencionado artigo com a seguinte redação: Art. 5º – A alteração da 
situação dos pacientes inscritos na listagem de espera será com base no critério 
de gravidade do estado clínico. EMENDA MODIFICATIVA: Modifica-se o art. 
7º do Projeto de Lei CM nº 052-01/2017, de 22 de maio de 2017, que “Dispõe 
sobre a divulgação das listagens dos pacientes que aguardam por consultas 
com especialistas, exames e cirurgias na rede pública do Município de Lajeado 
e dá outras providências”, ficando o mencionado artigo com a seguinte 
redação: Art. 7º – Esta Lei entra em vigor 90 (noventa) dias após a sua 
publicação.O SEGUINTE PROCESSO FOI RETIRADO PELO AUTOR DO 

PROJETO:Processo 55.775, contendo o projeto de Lei CM nº 065-01/2017, de 
autoria do Vereador Ildo Paulo Salvi, que “Acrescenta parágrafo 7º e inclui 
alíneas, renumerando os demais parágrafos do Artigo 1º da Lei Municipal nº 
9393/2013 que institui o estacionamento rotativo pago em vias públicas na 
Cidade de Lajeado e dá outras providências.O SEGUINTE PROCESSO FOI 



RETIRADO PELO LÍDER DE GOVERNO:Processo nº 55.916, contendo o 
Projeto de Lei nº 091-01/2017, de autoria do Poder Executivo, que “Altera o 
art. 4º da Lei Municipal nº 8.194, de 19 de agosto de 2009, que Regulamenta a 
Concessão dos Benefícios Eventuais da Política da Assistência Social.OS 
SEGUINTES PROCESSOS FORAM APROVADOS POR UNANIMIDADE: 
Processo nº 56.197, contendo o Projeto de Lei 108-01/2017, de autoria do Poder 
Executivo, que “Autoriza a contratação temporária de excepcional interesse 
público de 01 (um) Técnico de Informática.Processo nº 56.204, contendo 
requerimento de autoria da Vereadora Mariela Portz.Processos nº 56.206 e 
56.207, contendo requerimentos de autoria da Vereadora Arilene Maria 
Dalmoro.Processo nº 56.209, contendo requerimento de autoria do Vereador 
Sérgio Rambo.Processos nº 56.210 e 56.211, contendo requerimentos de autoria 
do Vereador Paulo Adriano da Silva.Processo nº 56.213, contendo 
requerimento de autoria do Vereador Nilson do Arte.Processos nº 56.215, 
56.216 e 56.217, contendo requerimentos de autoria do Vereador Ernani 
Teixeira da Silva.Processos nº 56.219, 56.220, 56.221, 56.222 e 56.223, contendo 
requerimentos de autoria do Vereador Carlos Eduardo Ranzi.Processo nº 
56.224, contendo requerimento de autoria do Vereador Eder Spohr. Nada mais 
a tratar, o Senhor Presidente, após determinar a próxima Sessão Ordinária 
para o dia vinte e quatro (24) 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,   17  de outubro  de  2017. 
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