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 Aos 09 (nove) dias do mês de Julho de dois mil e dezenove na Sede do 
Poder Legislativo realizou-se a Reunião das Comissões com os seguintes 
presentes: Vereadores; Carlos Eduardo Ranzi, Arilene Maria Dalmoro, Ildo 
Paulo Salvi, Mozart Pereira Lopes, Marquinhos Schefer, Waldir Gish, 
Nilson do Arte, Waldir Blau, Paulo Adriano da Silva, Sérgio Rambo, Sérgio 
Kniphoff, Ederson Spohr. Assessores; André Mario, Martinelli, Jurema 
Dalpian Marques, Bruna Wolf, Angela Coletti, Fernando Dall Azen, Rodolfo 
Bisleri Agostini, Jean Todeschini Tasca, Ismael Cesar Altenhofen, Silvane 
Kohlrausch, Marciano Diedrich, Jairo Valler, Maria Helena Lieske, Carlos 
André, Caco Konzen. Assessores de Comissões; Bianca Schutze dos 
Santos, Leonardo Schneider, Luís Paulo Scherer; Assessora de Imprensa 
Carolina Simão Gasparotto, Assessor Jurídico Gustavo Heinen. Iniciou-se a 
reunião com a votação da ata anterior, que ficou sobre a mesa para a 
próxima reunião. Logo após, o Senhor Presidente da Comissão de Finanças 
e Orçamentos Carlos Eduardo Ranzi desejou boas-vindas aos presentes, e 
colocou em discussão os Vetos, Veto ao CM037-2019. Veto ao 
PL038/2019. Liberados para votação. Ranzi desejou boas-vindas ao 
Secretário do Planejamento, Rafael Zanatta que explicou sobre o PL065- 
Altera a tabela constante no anexo 1.1.A da Lei nº 5.848, de 20 de 
dezembro de 1996, que Institui o Código de Edificações de Lajeado e dá 
outras providências. Rafael informa que conforme aprovada a última lei, 
faltaram dois itens que representam a construção em si. Cita situações 
perigosas onde não havia instrumentos na Lei para cobrança. Foi alterado 
questão de sacada e recuo lateral também. Afirma não estar sendo 
reformuladas as tabelas, apenas alterações necessárias. Assessor Jean 
informa que não foi a questão do projeto não ter voltado após a correção 
e sim, que os vereadores pediram para não voltar o estorno do índice de 
aproveitamento. Jean cita que se existe um projeto, deve ser executado 
dessa forma. Informa que a multa deve ser maior que duas vezes, todos os 
recuos devem estar de forma correta, afirma que deixar de cumprir 50 cm 
do recuo é má intenção. Acredita ser interessante, não se aplicar multas 
para obras construções de até 2mº entre áreas de divisa. Secretário afirma 
que um construtor não erraria de propósito. Informa ser muito discutida a 
questão de encontrar um profissional que toca a obra. Jean questiona 
sobre o responsável técnico. Rafael informa que se torna questão privada 
entre construtor e arquiteto. Informa que projeto elétrico do prédio é 
aprovado na concessionária e existem outros casos que também não 
dependem dele. Ranzi questiona questão das sacadas, entende a questão 
de recuo lateral, sugere que retirada última linha e alterado para, recuo de 



jardim /fundos /recuo lateral. Quando se fala de estorno de índice de 
aproveitamentos de sacadas, se trata a respeito de extravagâncias. Rafael 
informa que para pagamento de multa de sacada deve ter sido aprovado 
previamente como aberta, cita que a definição de sacada é na hora da 
aprovação do projeto. Jean da exemplo de questões ambientais, existe 
responsabilidade técnica pelo projeto ambiental, se na hora de fazer um 
loteamento o técnico não ver que há APP, informa que a consequência é 
multa e promotoria. Rafael informa que o objetivo é garantir uma 
resolução. Ranzi questiona se a alternativa hoje seria demolição. Rafael 
afirma que sim, e informa que não há projetos hoje com essa questão, 
mas que futuramente poderá ter, e quer a prevenção do problema. 
Vereador Gish ressalta que se o técnico errou, deve pagar por isso. 
Vereador Salvi cita que trabalhou a questão das sacadas, e questão de 
aproveitamento de garagens, afirma que gostaria que as pessoas fizessem 
as coisas certas, mas deve se dar alternativa para correção de erros. 
Parabeniza o Secretária pela Lei. Ranzi questiona se deve ser incluso que 
vale a partir da publicação. Salvi informa que sim. Mozart afirma que hoje 
não há nenhum caso que se enquadre nessa situação. Afirma que se 
houver algum caso de forma alguma será interessante ao empresário e vai 
prejudicar os moradores. Rafael informa que vai prejudicar quem já 
investiu e irá ficar sem o habites. Ranzi agradece a presença do Secretário 
e questiona caso dos food trocks, sobre estar sendo negado acesso. 
Secretário afirma não ter conhecimento. E agradece a oportunidade de 
esclarecer as dúvidas da casa. Projeto liberado para Presidente da casa 
Arilene Dalmoro. PL123- Altera o art. 25 da Lei nº 5.840/96, que institui o 
Código de Posturas.  Com gabinete do Vereador Ildo Salvi. CM031- Altera 
dispositivos da Lei Municipal N° 5.848, de 20 de dezembro de 1996. 
Liberado para votação. CM026- Dispõe sobre serviços de terraplanagem, 
aterramento e colocação de materiais para empresas da cidade de 
Lajeado. Projeto retirado pelo proponente. Sem mais assuntos a tratar, o 
Senhor Presidente da Comissão de Finanças e Orçamentos Carlos Eduardo 
Ranzi, agradeceu a presença de todos e deu por fim a reunião, assim como 
a presente ata que depois de lida e aprovada será assinada por todos os 
presentes. 
 
 


