
                ATA N° 042/2018 
 
Aos seis (06)  dias do mês de novembro do ano dois mil e dezoito, na Sede do 
Poder Legislativo, foi realizada a quadragésima (40ª) Sessão Ordinária da 
Segunda Sessão Legislativa - 17ª Legislatura, da Câmara Municipal de 
Lajeado. Presentes os seguintes Vereadores: Ederson Fernando Spohr, Paulo 

Adriano da Silva, Arilene Maria Dalmoro, Sérgio Miguel Rambo, Sérgio Luiz 

Kniphoff, Antônio Nilson José do Arte,  Ildo Paulo Salvi, Mariela Portz, Ernani 
Teixeira da Silva, Waldir Blau,  Carlos Eduardo Ranzi, Antônio Marcos 
Schefer, Adi Cerutti, Waldir Sérgio Gisch e Mozart Pereira Lopes. Verificada a 
presença do número regimental o Senhor Presidente  Ederson Fernando Spohr 
abriu os trabalhos invocando o nome de Deus. A Secretária da Mesa 
Vereadora Arilene Maria Dalmoro,  leu um texto da Sagrada Escritura. ATA 

Nº 041/2018 da Sessão Ordinária foi aprovada por unanimidade.   
EXPEDIENTE: Conforme Boletim nº 040/2018 em anexo.VEREADORES 

INSCRITOS: Sérgio Miguel Rambo, Nilson do Arte, Ildo Salvi, Mariela Portz, 
Ernani Teixeira da Silva, Waldir Blau, Carlos Eduardo Ranzi, Marquinhos 
Schefer, Waldir Gisch, Paulo Adriano da Silva e Eder Spohr justificaram as 
indicações lidas no Expediente. OS SEGUINTES REQUERIMENTOS 

FORAM APROVADOS DURANTE A SESSÃO:  SERGIO  KNIPHOFF: 
Solicita espaço para falar sobre promoção de saúde. ANTÔNIO MARCOS 
SCHEFER: Solicita ao Poder Executivo, que seja estudada a possibilidade de 
haver uma escola de Educação Infantil que não feche nos feriados facultativos, 
onde as mães que não possuam local para deixar as crianças tenham onde 
deixá-las. ANTÔNIO MARCOS SCHEFER: Solicita ao Poder Executivo, que 
informe se existe uma data para a retirada dos restos mortais do cemitério 
municipal de Jardim do Cedro e colocação dos mesmos nas gavetas que estão 
sendo construídas. E solicito também caso ainda não haja uma data, quando 
houver que a mesma seja notificada nos meios de comunicação, visto que são 
inúmeros moradores que estão preocupados com esta situação. ANTÔNIO 
MARCOS SCHEFER: Solicita ao Poder Executivo, que verifique as inúmeras 
reclamações que chegaram até este vereador, de que metade do bairro 
Hidráulica estaria sem agentes de saúde para fazer as visitas. Solicita também 
que se estas informações estiverem corretas que sejam tomadas as devidas 
providências o mais rápido possível, visto que isso prejudica a todos os 
moradores da mesma.  MOZART PEREIRA LOPES: Solicita reparos na 
iluminação pública da RS 130, no trecho compreendido entre o trevo com a BR 
386 até o viaduto com a Av. Benjamin Constant, e na BR 386, trecho 
compreendido entre a passarela do bairro Hidráulica até as proximidades da 
Empresa de Guinchos Sansão, haja visto estragos causados pelo temporal da 
semana passada. ANTÔNIO MARCOS SCHEFER: SEDETAG-SEOSP: 
solicitando a limpeza e roçada na Rua Miguel Raymundo Schauren no bairro 



Olarias visto que o mato está altíssimo obstruindo a passagem no local.  

ORDEM DO DIA: OS SEGUINTES PROCESSOS FORAM 
APROVADOS POR UNANIMIDADE: Processo nº 57.731, contendo o 
Projeto de Lei n° 126-02/2018, de autoria do Poder Executivo que: “Autoriza o 
Poder Executivo Município a conceder Direito Real de Uso de uma fração de 
terras à Associação de Moradores do Bairro Carneiros”.Processo nº 57.724, 
contendo o Projeto de Lei CM n° 050-02/2018, dos Vereadores Carlos Eduardo 
Ranzi e Ederson Fernando Spohr que: “Regulamenta a doação de bens móveis 
inservíveis pelo Município de Lajeado e dá outras providências”.Processo nº 
57.745, contendo o Projeto de Lei CM n° 052-02/2018, dos Vereadores Mozart 
Pereira Lopes e Waldir Sérgio Gisch que: “Denomina de Rua ”Elemar Osvino 
Scherer” a rua “E” do Loteamento Darcy Feier, localizado no bairro 
Conventos”.Processo nº 57.752, contendo o Projeto de Lei CM n° 053-02/2018, 
dos Vereadores Ildo Paulo Salvi e Carlos Eduardo Ranzi que: “Denomina de 
Rua Waldir Vicente Ewald a rua “D” do Loteamento Residencial Diamond do 
bairro Universitário”.Processo nº 57.757, contendo o Projeto de Lei CM n° 054-
02/2018, do Vereador Nilson do Arte que: “Denomina de Rua Isaque a rua “I” 
localizada entre o Loteamento IV e o Loteamento V, bairro Santo 
Antônio”.Processo nº 57.758, contendo o Projeto de Lei CM n° 055-02/2018, do 
Vereador Nilson do Arte que: “Denomina de Rua Jacó a rua “J” localizada 
entre o Loteamento IV e o Loteamento V, bairro Santo Antônio”.Processo nº 
57.759, contendo o Projeto de Lei CM n° 056-02/2018, do Vereador Nilson do 
Arte que: “Denomina de Rua Abraão a rua “H” localizada entre o Loteamento 
IV e o Loteamento V, bairro Santo Antônio”.Processo nº 57.760, contendo o 
Projeto de Lei CM n° 057-02/2018, do Vereador Nilson do Arte que: 
“Denomina de Rua Candido de Bairros a rua “D” e toda sua extensão 
localizada entre o Loteamento II, bairro Santo Antônio”.Processo nº 57.766, 
contendo o Projeto de Lei CM n° 058-02/2018, do Vereador Ederson Fernando 
Spohr que: “Denomina de Rua Aloysio Johann a rua “B”, localizada no 
Loteamento Johann, situado no bairro São Bento - Lajeado”. O requerimento 
de CARLOS EDUARDO RANZI que: Solicita que seja encaminhado ofício ao 
Ministério Público Estadual de Lajeado, com a finalidade de instaurar Ação 
Civil Pública de Improbidade Administrativa, sobre eventual utilização de 
Recurso Público do Município de Lajeado para promoção pessoal e eleitoral 
do atual Prefeito Marcelo Caumo. Explica-se, que durante o pleito eleitoral de 
2016, a campanha do atual prefeito foi marcada pelo símbolo de um coração, 
inclusive tendo como marca de campanha a frase: “MINHA CIDADE MEU 
CORAÇÃO” - consoante material anexo.Após eleito, o atual chefe do Poder 
Executivo de Lajeado vem realizando diversas campanhas municipais 
envolvendo o coração, o que vem firmando sua marca eleitoral. 
Vejamos:Iniciou no ano de 2017 (primeiro ano de governo) com o Natal do 
Coração, neste ano, realizou-se campanha “DOE UMA VIDA A UM 
CORAÇÃO”, campanha de doação de sangue, novamente o Natal de 2018 já 



foi divulgado como sendo o “Natal do Coração”, e, agora nos últimos dias, um 
tanto mais grave, foi o fato de ter utilizado os recursos públicos do município 
(cerca de R$ 21.800,00 - por meio de dispensa de licitação) para a instalação de 
um letreiro no Parque Professor Theobaldo Dick com o nome da cidade 
LAJEADO, no entanto, no lugar da letra O foi utilizado um coração, deixando 
assim sua marca de campanha eleitoral estampada no maior Parque de 
Lajeado. A constituição Federal e a Lei de Improbidade Administrativa vedam 
a utilização da máquina pública para promoção pessoal. Verifica-se que o 
atual Prefeito de Lajeado vem agindo dolosamente com o erário público, uma 
vez que não se trata de um fato isolado, são diversos fatos em que o município 
de Lajeado se atenta exclusivamente ao coração, por acaso, símbolo eleitoral 
do atual prefeito.Desta forma, percebe-se que o atual gestor vem infringindo 
os princípios da administração pública, violando diretamente o princípio da 
legalidade, impessoalidade e da moralidade, além dos correlatos, quais sejam, 
deveres da parcialidade e honestidade, violando diretamente o art. 10, caput, 
art. 11, caput, ambos da Lei nº 8.429\1992. O requerimento foi REJEITADO por 
08 votos contrários ao requerimento e 06 a favor.Processo nº 57.845, contendo 
requerimento de autoria da Vereadora Mariela Portz.Processos nº 57.846, 
57.847 e 57.848, contendo requerimentos de autoria do Vereador Waldir 
Blau.Processos nº 57.850, 57.851 e 57.852, contendo requerimentos de autoria 
do Vereador Carlos Eduardo Ranzi.Processo nº 57.854, contendo requerimento 
de autoria do Vereador Nilson do Arte.Processo nº 57.863, contendo 
requerimento de autoria do Vereador Ederson Fernando Spohr. Nada mais a 
tratar, o Senhor Presidente, após determinar a próxima Sessão Ordinária para 
o dia treze (13) de novembro de 2018,  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,  06 de novembro de  2018. 
 
 
 
        Arilene Maria Dalmoro                                Paulo Adriano da Silva 
                   Secretária                                                 Vice-Presidente 
                                    
     
 

Ederson Fernando Spohr 
                     Presidente 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


