
                ATA N° 035/2019 
 
Aos vinte e sete (27) dias do mês de agosto do ano dois mil e dezenove, na 
Sede do Poder Legislativo, foi realizada a trigésima (30ª) 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 034/2019 da Sessão Ordinária foi aprovada por unanimidade. 
EXPEDIENTE: Conforme Boletim nº 030/2019 em anexo. Procedeu, então, o 
Secretário da Mesa à leitura da Resolução nº 2.771 de 27 de Agosto de 2019, 
que nomeia membros para Comissão Parlamentar de Inquérito, instituída 
para fins de investigação acerca de possíveis irregularidades e inconsistências 
no processamento dos Autos de Infração de Trânsito junto ao Poder 
Executivo de Lajeado, que aceitaram o encargo e fixaram primeira reunião 
para o dia 29/08/2019, as 10:00 horas, junto à sala da Presidência da Casa. 
VEREADORES INSCRITOS:  Sérgio Miguel Rambo, Mozart Pereira Lopes, 
Waldir Sérgio Gisch, Adi Cerutti, Marcos Shefer, Waldir Blau,  Ernani 
Teixeira da Silva, Mariela Portz, Ildo Salvi, Nilson do Arte, Eder Spohr, 
Sérgio Luiz Kniphoff e Arilene Maria Dalmoro justificaram as indicações 
lidas no Expediente. OS SEGUINTES REQUERIMENTOS FORAM 
APROVADOS DURANTE A SESSÃO:CARLOS EDUARDO RANZI: 
Solicita ao Poder Executivo, as seguintes informações a respeito do Parque do 
Imigrante:a) Cópia do contrato de exploração da lancheria do parque e 
valores pagos pela exploração do mesmo;b) Cópia do contrato de exploração 
do restaurante localizado junto ao parque e valores pagos pela exploração do 
mesmo;CARLOS EDUARDO RANZI: Solicita ao Poder Executivo, seguintes 
informações sobre o Parque Professor Theobaldo Dick, Parque do Imigrante 
eParque Histórico, desde 01 de janeiro de 2017:a) Custo mensal com 
segurança / vigilância;b) Custo mensal com água;c) Custo mensal com 
energia elétrica;d) Custo mensal com telefone;e) Custo mensal com limpeza; 
f) Custo mensal com ajardinamento;g) Custo mensal com funcionários;h) 
Custo com reformas no período, descriminando o objeto e o valor de cada 
uma.CARLOS EDUARDO RANZI: Solicita ao Poder Executivo, as seguintes 
informações a respeito das praças e parques do município: a) Quantidade de 
funcionários que trabalham na manutenção e limpeza de todas as praças e 
parques;b) Valores investidos em reformas e manutenção das praças e 



parques desde 01 de janeiro de 2017, individualizados por praça ou parque, 
nome das empresas responsáveis pelas obras e forma de contratação das 
mesmas.CARLOS EDUARDO RANZI: Solicita ao Poder Executivo, que 
informe qual a carga horária de trabalho do Secretário de Saúde junto à 
Secretaria.CARLOS EDUARDO RANZI:  Solicita ao Poder Executivo, que 
informe qual foi o estudo técnico que viabilizou o aumento significativo do 
valor da hora do sistema de estacionamento rotativo.CARLOS EDUARDO 

RANZI: Solicita ao Poder Executivo, seguintes informações sobre os 
contratos firmados com as empresas terceirizadas Arki Assessoria e Serviços, 
Vigilância Muhl, Urbanizadora Danegi, Univates, Compacta Blocos de 
Concreto, Fácilserv e Adilson Fernandes Lemos ME, desde 01 de janeiro de 
2017a) Cópias integrais dos contratos;b) Número de funcionários contratados 
e local de trabalho de cada um deles;CARLOS EDUARDO RANZI: Solicita 
ao Poder Executivo, as seguintes informações a respeito do acidente junto ao 
Parque Professor Theobaldo Dick, que ocasionou a morte de uma pessoa, por 
choque elétrico, no início de 2017:a) O número do processo no qual está 
sendo apurado o delito de homicídio;b) O número do processo cível no qual 
o município figura no polo passivo, bem como os valores que já foram 
adimplidos em favor da família da vítima;c) Cópia integral do expediente 
interno da prefeitura que apurou os referidos fatos;d) Quem foi / será 
responsabilizado pelos fatos;CARLOS EDUARDO RANZI:  Solicita ao 
Poder Executivo, será o valor total investido para instalação do Parque Piraí e 
do Parque Beira-Rio, e qual a estimativa de custo mensal de manutenção dos 
dois parques.CARLOS EDUARDO RANZI:  Solicita ao Poder Executivo, 
que informe quais foram os índices aplicados para concessão dos reajustes 
anuais contratuais às empresas Fundação Hospitalar Getúlio Vargas, 
Urbanizadora Danegi, Facilserv, Vigilância Muhl, Instituto Continental de 
Saúde (ICOS), Arki Assessoria e Serviços, Adilson Fernandes Lemos ME e 
Compacta Blocos de Concreto, durante os anos de 2017, 2018 e 2019, informe 
ainda se houve pagamentos retroativos a esses reajustes, e se sim, qual foi o 
valor pago. MARIELA PORTZ: Solicita espaço para falar sobre a CPI, para 
fins de investigação acerca das possiveis irregularidades e insconsistencuias 
no processo dos Autos de Onfração de Trânsito, junto ao Poder Executivo de 
Lajeado, instada nessa casa. PAULO ADRIANO DA SILVA: Solicita a 
Secretaria de Obras, que convoque os fiscais responsáveis pelo recapeamento 
asfáltico, para usarem a tribuna dando explicações a respeio do mesmo. AS 
SEGUINTES INDICAÇÕES FORAM APROVADAS DURANTE A 
SESSÃO: PAULO ADRIANO DA SILVA - SEMA: Para que faça a colocação 
de mais uma lixeira na Rua Tenente Portela n° 51, bairro São Bento. Tendo 
como base que o recolhimento de lixo ocorre 3 vezes por semana e com o 
aumento da população naquele bairro, o lixo fica acumulado por muito 
tempo, permitindo com que animais acabem por revirar as sacolas de 
armazenamento. - SEOSP: Para que faça a colocação de uma academia ao ar 



livre e reforma das estruturas, junto ao Estádio de Futebol Jurandir 
Gonçalves, localizado na Rua Delfino Costa, bairro Conservas. ORDEM DO 

DIA: OS SEGUINTES PROCESSOS FORAM APROVADOS POR 
UNANIMIDADE: Processo nº 58.989, contendo o Projeto de Lei n° 081-
03/2019, de autoria do Poder Executivo que: “Autoriza o Poder Executivo a 
repassar recurso financeiro e abrir Crédito Suplementar”.Processo nº 59.186, 
contendo requerimento de autoria do Vereador Sergio Miguel 
Rambo.Processo nº 59.187, contendo requerimento de autoria do Vereador 
Waldir Blau.Processos nº 59.189, 59.190, 59.191 e 59.192, contendo 
requerimentos de autoria do Vereador Carlos Eduardo Ranzi.Processos nº 
59.193 e 59.194, contendo requerimentos de autoria do Vereador Ernani 
Teixeira da Silva.Processo nº 59.197, contendo requerimento de autoria do 

Vereador Antônio Marcos Schefer. O SEGUINTE REQUERIMENTO FOI 
APROVADO O ARQUIVAMENTO POR TREZE VOTOS A FAVOR 
E UM VOTO CONTRÁRIO: Processo nº 59.196, contendo requerimento 
de autoria do Vereador Ildo Paulo Salvi. TRIBUNA LIVRE:  Fez uso da 
Tribuna Livre da Câmara de Vereadores o coordenador do Movimento 
Direita dos Vales (MDV), Felipe Milani que explanou sobre o Projeto de Lei 
CM 038 (dispõe sobre o exercício de garantias constitucionais no ambiente 
escolar da rede municipal de ensino). Nada mais a tratar, a Senhora 
Presidente, após determinar a próxima Sessão Ordinária para o dia três (03) 
de setembro 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,  27 de agosto de  2019. 
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