
                ATA N° 029/2019 
 
Aos vinte e três (23) dias do mês de julho do ano dois mil e dezenove, na 
Sede do Poder Legislativo, foi realizada a vigésima quinta (25ª) Sessão 
Ordinária 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, 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 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. ATA Nº 027/2019 da Sessão Extraordinária foi aprovada 
por unanimidade. ATA Nº 028/2019 da Sessão Ordinária foi aprovada por 
unanimidade. EXPEDIENTE: Conforme Boletim nº 025/2019 em anexo. 
VEREADORES INSCRITOS: Sérgio Miguel Rambo, Waldir Sérgio Gisch, 
Adi Cerutti, Marcos Schefer, Carlos Eduardo Ranzi, Waldir Blau, Ernani 
Teixeira da Silva, Ildo Paulo Salvi, Nilson do Arte, Paulo Adriano da Silva, 
Eder Spohr e Arilene Maria Dalmoro justificaram as indicações lidas no 
Expediente. OS  SEGUINTES REQUERIMENTOS FORAM APROVADOS 

DURANTE A SESSÃO: MARIELA PORTZ: Solicita espaço no expediente 
para falar sobre Construção de um Pórtico para nossa Cidade.ANTÔNIO 

MARCOS SCHEFER: Solicita ao Poder Executivo, que seja verificada uma 
forma de colocação de um valor mínimo de taxa de pagamento para os 
moradores do bairro Conventos que utilizam as caixas d’água do município, 
visto que muitos deles alegam usar pouquíssima água, ou até nem utilizam 
por se tratar de terrenos baldios e tem que pagar valores 
altíssimos.ANTÔNIO MARCOS SCHEFER: Solicita ao Poder Executivo, se 
está correto ás informações de que o Ecônomo responsável pelo Ginásio 
Nelson Francisco Brancher é a única pessoa que pode administrar a copa 
durante eventos no local, tendo em vista que os Grupos de Idosos já pagam 
um alto valor de aluguel para utilizar o mesmo, e o maior lucro gerado nestes 
eventos esta na venda das bebidas.ANTÔNIO MARCOS SCHEFER: Solicita 
a Mesa Diretora que seja verificada uma forma do valor que sobra da verba 
destinada a Câmara de Vereadores ao invés de voltar para a prefeitura, que a 
mesma seja direcionada a Secretária de Saúde para o custeio de cirurgias 
eletivas, tendo em vista a grande quantidade de pacientes que se encontram 
na fila de espera, e também que estes procedimentos são de vital importância 
para a melhora dos mesmos. A SEGUINTE INDICAÇÃO FOI APROVADA 

DURANTE A SESSÃO: ANTÔNIO MARCOS SCHEFER: - SEOSP: Solicita 
a substituição de lâmpadas queimadas nos endereços citados abaixo, tendo 



em vista o perigo devido à falta de iluminação nestes locais.- Rua Guilherme 
Armange, proximidades da residência no 236 no Bairro Conventos.- Av. 
Beira Rio, proximidades da residência no 1977 no Bairro Conservas.ORDEM 

DO DIA: OS SEGUINTES PROCESSOS FORAM APROVADOS POR 
UNANIMIDADE COM EMENDAS:Processo nº 58.599, contendo o 
Projeto de Lei n° 057-03/2019, de autoria do Poder Executivo que: “Altera a 
Lei n° 5.885, de 16 de abril de 1997, que institui o Fundo Municipal de Saúde 
e dá outras providências”. 
EMENDA MODIFICATIVA:Modifica-se o art. 1º do Projeto de Lei nº 
57/2019.Fica modificado o art. 1º, passando a ter a seguinte redação:Art. 1° 
Fica alterado o inciso II do art. 3o da Lei no 5.885, de 16 de abril de 1997, que 
institui o Fundo Municipal de Saúde e dá outras providências, passando a 
vigorar com a seguinte redação:  
“Art. 3° São atribuições do Prefeito Municipal:  
I - ..................................................................................................................  
II - ordenar empenhos e pagamentos de despesas do Fundo e assinar cheque 
com o responsável pela tesouraria, quando for o caso, ou delegar estas 
funções à Secretário Municipal.” (NR) Art. 2° Fica incluído o parágrafo único 
ao art. 4o da Lei no 5.885, de 16 de abril de 1997, que institui o Fundo 
Municipal de Saúde e dá outras providências, passando a vigorar com a 
seguinte redação:  
“Art. 4° São atribuições do Secretário Municipal de Saúde e Meio Ambiente:  
I - ..................................................................................................................  
Parágrafo único. As movimentações financeiras do Fundo Municipal de 
Saúde serão realizadas pelo Secretário da Fazenda e Tesoureiro do Município 
ou Secretário de Saúde e Tesoureiro do Município, mediante Decreto do 
Poder Executivo.” (NR)  
(...) 
Processo nº 58.596, contendo o Projeto de Lei n° 058-03/2019, de autoria do 
Poder Executivo que: “Altera o Art. 3° da Lei n°5.973, de 10 de setembro de 
1997, que cria o Fundo Municipal de Assistência Social”.EMENDA 
MODIFICATIVA: 
Modifica-se o art. 1º do Projeto de Lei nº 58/2019. 
Fica modificado o art. 1º, passando a ter a seguinte redação: 
Art. 1° Fica alterada a redação do art. 3o da Lei no 5.973, de 10 de setembro 
de 1997, que cria o Fundo Municipal de Assistência Social, passando a 
vigorar com a seguinte redação:  
“Art. 3° O Fundo Municipal de Assistência Social será administrado pela 
Secretaria do Trabalho, Habitação e Assistência Social, sendo que as 
movimentações financeiras serão realizadas pelo Secretário da Fazenda e 
Tesoureiro do Município ou o Secretário do Trabalho, Habitação e 
Assistência Social e Tesoureiro do Município” (NR). Processo nº 58.597, 

contendo o Projeto de Lei n° 059-03/2019, de autoria do Poder Executivo que: 



“Altera o Art. 16° da Lei n° 8.276, de 24 de dezembro de 2009, que dispõe 
sobre a Política de Habitação no Município e altera legislação municipal que 
cria o Conselho Municipal de Habitação – CMH e o Fundo Municipal de 
Habitação – FMH”. 
EMENDA MODIFICATIVA: 
Modifica-se o art. 1º do Projeto de Lei nº 59/2019. 
Fica modificado o art. 1º, passando a ter a seguinte redação: 
Art. 1° Fica alterada a redação do art. 16 da Lei no 8.276, de 24 de dezembro 
de 2009, que dispõe sobre a Política de Habitação no Município e altera 
legislação municipal que cria o Conselho Municipal de Habitação – CMH e o 
Fundo Municipal de Habitação – FMH, passando a vigorar com a seguinte 
redação:  
 Art 16 – “O Fundo Municipal de Habitação ficará vinculado diretamente 
como unidade orçamentária da Secretaria de Trabalho, Habitação e 
Assistência Social, sendo que as movimentações financeiras serão realizadas 
pelo Secretário da Fazenda e o Tesoureiro do Município ou Secretario 
Trabalho, Habitação e Assistência Social e Tesoureiro do Município, 
mediante Decreto do Poder Executivo”. 
Processo nº 58.620, contendo o Projeto de Lei n° 061-03/2019, de autoria do 
Poder Executivo que: “Autoriza o Município a firmar convênio, em âmbito 
do Sistema Único de Saúde – SUS, com a Sociedade Beneficiência e Caridade 
de Lajeado – Hospital Bruno Born e dá outras providências. 
EMENDA MODIFICATIVA: EMENDA MODIFICATIVA AO PROJETO DE 
LEI Nº 061-03/2019, DE 03 DE JUNHO DE 2019. 
Modifica-se o artigo 2º e acrescenta-se parágrafos, ao Projeto de Lei nº 061-
03/2019, de 03 de junho de 2019, que “Autoriza o Município a firmar 
convênio com a Sociedade Beneficência e Caridade de Lajeado – Hospital 
Bruno Born para serviços complementares no âmbito do Sistema Único de 
Saúde – SUS, passando a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 2º A Entidade realizará atendimento por meio do Setor de 
Urgência e Emergência, no período de 24h por dia, 07 (sete) dias por semana, 
nas especialidades de: 

I – Traumatologia; 
II – Psiquiatria; 
III – Anestesiologia;  
IV – Pediatria; 
V – Ginecologia; 
VI – Obstetrícia; 
VII – Cirurgia Geral; 
VIII – Radiologia (não intervencionista); 
IX – Clínica Médica; 
X – Endoscopia (procedimento de retirada de corpo estranho). 



        § 1º  A Entidade manterá o acesso irrestrito de Pronto Socorro via 
SUS, nos mesmos moldes do Pronto Atendimento Privado com acolhimento 
e triagem técnica, conforme os agravos de saúde apresentados pelos 
pacientes, sendo atendidos exclusivamente os casos de Urgência e 
Emergência, classificados com tarjas amarela, laranja e vermelha, e as demais, 
tarjas verde e azul, de menor gravidade e que não representem risco de 
agravamento do quadro clínico, ou de morte da pessoa, serão encaminhados, 
referenciados, para a UPA-Unidade de Pronto Atendimento, e/ou Unidades 
Básicas de Saúde do Município, conforme preconiza  a Política de 
Humanização do Sistema Único de Saúde SUS. 

        § 2º Os Pacientes e seus familiares deverão ser informados 
sistematicamente quanto a previsão de espera e intercorrências que possam 
causar mais demora nos atendimentos, sendo que aqueles que forem 
classificados com quadros de menor gravidade, tarjas verde e azul, serão 
orientados e referenciados para as unidades básicas de saúde municipal, ou 
UPA. 

        § 3º A entidade se compromete em encaminhar relatório mensal 
dos serviços prestados com os recursos do SUS, em especial aqueles 
repassados de forma complementar e autorizado por esta Lei, para o 
Conselho Municipal de Saúde, Comissão de Saúde da Câmara de Vereadores 
e Ministério Público Estadual, os quais poderão se reunir para análise e 

fiscalização do contrato”. OS SEGUINTES PROCESSOS FORAM 
APROVADOS POR UNANIMIDADE: Processo nº 58.628, contendo o 
Projeto de Lei n° 062-03/2019, de autoria do Poder Executivo que: “Autoriza 
o Poder Executivo Municipal a conceder Direito Real de Uso de uma área de 
terreno urbana ao Jeep Clube Lajeado.Processo nº 58.800, contendo 
requerimento de autoria do Vereador Waldir Blau.Processos nº 58.801, 58.802, 
58.803, 58.804, 58.805 e 58.806, contendo requerimentos de autoria do 
Vereador Carlos Eduardo Ranzi.Processos nº 58.807 e 58.809, contendo 
requerimentos de autoria da Vereadora Arilene Maria Dalmoro.Processo nº 
58.811, contendo requerimento de autoria do Ernani Teixeira da 
Silva.Processos nº 58.813, 58.814, 58.815 e 58.821, contendo requerimentos de 
autoria do Vereador Adi Cerutti.Processo nº 58.818, contendo requerimento 
de autoria do Vereador Sergio Miguel Rambo.Processo nº 58.822, 58.823 e 
58.825, contendo requerimento de autoria do Vereador Nilson do Arte. 
TRIBUNA LIVRE: Usou o espaço da Tribuna Livre da Câmara de 
Vereadores o Senhor Clairton Wachholz, o Xis,  que falou sobre abrangência 
social e o rendimento nas competições disputadas pelas 650 crianças e 
adolescentes integrantes dos grupos de basquetebol e voleibol em dez 
núcleos e no centro de treinamento para as categorias de competição. Nada 
mais a tratar, a Senhora Presidente, após determinar a próxima Sessão 
Ordinária para o dia trinta (30) de julho de 2019,  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,  23 de julho de  2019. 
 
 
          Sérgio Luiz Kniphoff                                     Sérgio Miguel Rambo 
                   Secretário                                                   Vice-Presidente  
 
                                  
 
 
          Arilene Maria Dalmoro 

                     Presidente 
 

 

 

 

 


