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Aos treze (13) dias do mês de agosto do ano dois mil e dezenove, na Sede 
do Poder Legislativo, foi realizada a terceira (3ª) 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, 
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. Em seguida a Senhora Presidente  
lembrou o objetivo da Sessão SOLENE: Entrega da Comenda Doutora 
Regina Aesse Nöthen à Senhora ANA RITA DA SILVA AZAMBUJA, 
frente à ONG Amando, Protegendo e Ajudando Muitos Animais 
(APAMA). Em seguida convidou as seguintes autoridades para fazerem 
parte da Mesa Oficial: Senhora Ana Rita da Silva Azambuja 
Homenageada. Senhor Luiz André Benoit,  Secretário do Meio Ambiente 
representando o Senhor Prefeito Municipal.  A Senhora Presidente da 
Câmara de Vereadores saudou as demais autoridades presentes ou  
representadas, dirigentes de entidades, secretários municipais,  imprensa 
e público em geral e convidou a todos para a execução do Hino Nacional 
Brasileiro. Na continuidade a Senhora Presidente, convidou o Vereador 
Carlos Eduardo Ranzi para fazer uso da palavra um dos proponentes da 
homenagem juntamente com a Vereadora Arilene Maria Dalmoro: 
“Todos aqueles que se doam à causa animal devem ser levados como 
exemplo. O voluntariado tem que ser exaltado e destacado. A gente vê 
que por dinheiro algum a Ana faria o que faz, ela continua fazendo 
porque acredita que isso é importante; isso é fé, isso é acreditar. Se 
olharmos para trás, veremos a quantidade de trabalho que já se executou; 
é significativo, digno de uma nota, digno de uma honra. Nós 
reconhecemos e sabemos o quanto é importante esse trabalho 
voluntário”. Na continuidade convidou o Senhor Luiz André Benoit, 
Secretário do Meio Ambiente para usar a palavra em nome do Senhor 
Prefeito Municipal: “Espero que a Senhora Ana tenha essa disposição e 
energia por muitos outros anos não só no município de Lajeado, pois a 
gente sabe que ela presta serviço para o Vale todo. Lajeado precisa, sim, 
melhorar, mas se a gente olhar para o entorno, acho que é um dos poucos 
municípios que presta algum serviço, alguma assessoria na causa 
animal.” Convidou a Senhora Ana Rita da Silva Azambuja,  para o seu 



pronunciamento: “É um trabalho feito por várias pessoas e empresas 
parceiras. Por isso, convido a todos para conhecer a sede da Apama e a se 
juntar nessa grande corrente pelo bem dos animais. Sempre digo que se 
todo mundo fizesse um pouco a sua parte, o mundo seria diferente, pois é 
essa gotinha no oceano que faz a diferença. Todo mundo tem seus altos e 
baixos, mas o importante é continuar e acreditar que é possível, porque 
realmente é possível.” Na continuidade a Senhora Presidente convidou o 
Vereador Carlos Eduardo Ranzi, para fazer a entrega de um buquê de 
flores para a homenageada e convidou os Senhores Vereadores para fazer 
a entrega Oficial da Comenda Doutora Regina Aesse Nöthen à Senhora 
ANA RITA DA SILVA AZAMBUJA. A Senhora Presidente agradeceu a 
presença de todas autoridades, Vereadores, 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,  20 de agosto de 2019. 
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