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Aos  nove (09) dias do mês de abril do ano dois mil e dezenove, na Sede 
do Poder Legislativo, foi realizada a primeira (1ª) Sessão Solene da 
Terceira Sessão Legislativa - 17ª Legislatura, da Câmara Municipal de 
Lajeado. Presentes os seguintes Vereadores: Arilene Maria Dalmoro, 
Sérgio Miguel Rambo, Sérgio Luiz Kniphoff, Ederson Fernando Spohr, 
Paulo Adriano da Silva, Antônio Nilson José do Arte,  Ildo Paulo Salvi, 
Ernani Teixeira da Silva, Waldir Blau,  Carlos Eduardo Ranzi, Antônio 
Marcos Schefer, Adi Cerutti, Waldir Sérgio Gisch e Mozart Pereira Lopes. 
Não compareceu a Vereadora Mariela Portz,  pois estava representando a 
Câmara de Vereadores na trigésima segunda edição do Fórum da 
Liberdade que acontece nos dias 8 e 9 de abril, no Centro de Eventos da 
PUCRS, em Porto Alegre. Verificada a presença do número regimental a 
Senhora Presidente Arilene Maria Dalmoro abriu os trabalhos invocando 
o nome de Deus. O Secretário da Mesa Vereador Sérgio Luiz Kniphoff,  
leu um texto da Sagrada Escritura. Em seguida a Senhora Presidente  
lembrou o objetivo da Sessão SOLENE:  Homenagem aos 50 anos da 
Universidade do Vale do Taquari – UNIVATES, lembrando que a 
Univates nos enche de orgulho a cada nova conquista, é merecedora de 
todo o reconhecimento pelos serviços prestados ao longo destas cinco 
décadas de excelência na educação do Vale do Taquari. Parabéns, 
Univates e obrigada por ser tão gigante em tudo o que faz. Que venham 
muitos outros anos de sucesso e de conquistas, pois quem ganha com 
todo esse comprometimento é a população lajeadense, concluiu.” Em 
seguida convidou as seguintes autoridades para fazerem parte da Mesa 
Oficial: Senhor  CARLOS  CANDIDO DA SILVA CYRNE - Reitor da 
UNIVATES; Senhor  Dr. LUIS ANTONIO DE ABREU JOHNSON - Juiz 
Diretor do Foro de Lajeado; Senhor MARCELO CAUMO - Prefeito 
Municipal. A Senhora Presidente da Câmara de Vereadores saudou as 
demais autoridades presentes, professores e funcionários da UNIVATES, 
dirigentes de entidades, imprensa e público em geral e convidou a todos 
para a execução do Hino Nacional Brasileiro. Na continuidade a Senhora 
Presidente, convidou o Vereador Sérgio Luiz Kniphoff, proponente da 
homenagem para fazer uso da palavra: “Posso resumir toda essa 
homenagem em uma palavra: Gratidão! Todos nós, vereadores, assim 
como toda a cidade de Lajeado, todos os moradores, gostaríamos de 
cumprimentar a Instituição e demonstrar a nossa gratidão pela Univates 
ter tido esse papel tão importante para o desenvolvimento cultural, 
econômico e social do Vale do Taquari.” Na sequência usou a palavra o 
Senhor Dr. Juiz Luis Antônio de Abreu Johnson: “Em meu nome, em 
nome do Poder Judiciário, quero dizer que a Univates fala por si só e 



deverá crescer cada vez mais, mesmo nas dificuldades. Porque as 
dificuldades sempre nos impõem desafios que “ão” de ser vencidos. A 
Universidade do Vale do Taquari, Lajeado e o Vale do Taquari deram 
uma demonstração inequívoca de que poderiam ter aqui, e tem, um curso 
superior de qualidade, de relevância e que se tornou, ao longo desses 
anos, um pólo regional e nacional de Educação. Que venham outros 50 
anos da nossa Univates.” Continuando o Senhor Marcelo Caumo,  
Prefeito Municipal fez uso da palavra: “Que os novos desafios venham, 
que os problemas surjam e que a gente veja cada um desses problemas 
como uma oportunidade. Porque uma cidade transformadora, uma 
sociedade inovadora, ela vê o problema como desafio e oportunidade de 
melhoria. Assim que é Lajeado, assim que é a Univates. A gente passa 
muito tempo cobrando serviços, dialogando e, às vezes, esquece de 
agradecer. Então, nesse momento, o nosso muito obrigado.” Finalizando 
a Senhora Presidente convidou o Senhor Carlos Candido da Silva Cyrne, 
Reitor da UNIVATES, para o seu pronunciamento: “Nós não alcançamos 
esse sucesso pura e exclusivamente pelo o que fazemos, mas pelo 
resultado de tudo aquilo que a comunidade do Vale do Taquari faz para 
que nós tenhamos boas condições. Fica a nossa gratidão, o nosso desejo 
de continuar contribuindo para o crescimento da nossa região, de 
Lajeado, mantendo efetivamente a nossa Instituição como uma Instituição 
comunitária, que não tem um dono e que tem na sociedade aquela que 
nos fiscaliza, que nos acompanha e que de certa medida também nos 
direciona. Muito obrigado pela homenagem. A Univates agradece. Ela é 
nossa, ela é de Lajeado, ela é do Vale do Taquari.” A Senhora Presidente 
convidou os Senhores Vereadores,  Prefeito Municipal,   Senhor Dr. Luis 
Antônio de Abreu Jonhson  e Reitor da Univates, Senhor Carlos Cyrne 
para entrega da Placa Oficial em homenagem aos 50 anos da UNIVATES. 
A Senhora Presidente agradeceu a presença de todas as autoridades 
presentes,  Vereadores, Professores e funcionários da Univates, 
Presidentes de Entidades,   imprensa  e demais pessoas  presentes a 
Sessão Solene e encerrou  os  trabalhos  invocando a proteção  de Deus.  
E,  para   constar,   lavrou-se  a  presente  Ata,  que  depois  de  lida  e  
aprovada,  será  assinada  pela  Senhora  Presidente,  Vice - Presidente e 
Secretário da Mesa.  Lajeado,  09 de abril de 2019. 
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