
ATA N° 053/2019 

Aos seis (06) dias do mês de Agosto de dois mil e dezenove, na sede do 

Poder Legislativo Municipal realizou-se a reunião das Comissões, com os 

seguintes presentes: Vereadores: Antonio Nilson Jose Do Arte, Mariela 

Fernanda Portz Dorneles, Mozart Pereira Lopes, Ildo Paulo Salvi, Antonio 

Marcos Schefer, Carlos Eduardo Ranzi e Waldir Sérgio Gisch; Assessores: 

Marciano Diedrich, Rodolfo Bisleri Agostini, Maria Helena Lieske, Jurema 

Dalpian Marques, Jairo Antonio Valler, Fernando Dall Azen, Jean 

Todeschinni Tasca, Daria Dionisia Beuren, Angela Coletti, Marcos Antonio 

dos Santos e  Andre Mario Martinelli; Assessor Jurídico Gustavo Heinen; 

Assessora de Imprensa Carolina Gasparotto; Assessores de Comissões: 

Patricia Maria Talamini, Nicole Taís Dias, Leonardo Romero Schneider e 

Luis Paulo Scherer; Convidados: Secretário do Meio Ambiente Luis André 

Benoitt, Presidente da APAMA Ana Rita Silva Azambuja e a Veterinária 

Fernanda Bonaldo Fett. Presidindo a reunião o vereador Ranzi colocou em 

pauta o PL 066 – Que disciplina sobre a atuação do Centro de Controle de 

Zoonoses e Vetores e dispõe sobre a criação de políticas de proteção e 

controle populacional de animais no Município de Lajeado. Benoitt 

explicou as modificações feitas no projeto, Ranzi levantou 

questionamentos. Ana explicou que a retirada dos felinos foi necessária, 

pois é inviável manter felinos e caninos no mesmo local e que o que 

poderia ser feito é disponibilizar outro local que abrigue estes animais. 

Ranzi enfatizou que o Art. 12 não tem sentido e não deveria existir, 

ressaltou incoerências nos capítulos 5 e 7. Benoitt falou da retirada das 

sanções. Mozart questionou sobre as verbas do CONDEMAS, sobre cães 

de outros municípios que são abandonados em Lajeado. O assessor Jean 

solicitou que as comissões providenciem parecer do Conselho do Meio 

Ambiente referente ao projeto e acrescentou que deveria ser estabelecido 

um número máximo de animais por residência (projeto fica com as 

comissões). De outra banda Ranzi colocou em pauta o PL 076 – Que 

autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder Direito Real de Uso de 

uma área de terreno urbana à Comunidade Unidos de Lajeado 

Remanescentes dos Quilombos. O vereador Ildo informou que fez visita ao 

local junto dos vereadores Rambo e Eloede e que o projeto está nos 

conformes e vota pela aprovação (projeto liberado pelas comissões). PL 

074 – Que cria o Pacto Lajeado Pela Paz e dá outras providências. Jurídico 

solicitou as comissões que anexem ao projeto os contratos (projeto fica 



com as comissões). PL 121 – Que Dispõe sobre o serviço de transporte 

motorizado privado e remunerado de passageiros na categoria aplicações 

de internet. A vereadora Mariela sugeri que seja arquivado. PL 077 – Que 

autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Especial (projeto liberado pelas 

comissões).  Sem mais assuntos a tratar o vereador Ranzi deu por fim a 

reunião e assim a presente ATA que depois de lida e aprovada será 

assinada por todos. 


