
                ATA N° 036/2019 
 
Aos três (03) dias do mês de setembro do ano dois mil e dezenove, na Sede 
do Poder Legislativo, foi realizada a trigésima primeira (31ª) 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 035/2019 da Sessão Ordinária foi aprovada por 
unanimidade. EXPEDIENTE: Conforme Boletim nº 031/2019 em anexo. 
VEREADORES INSCRITOS: Sérgio Luiz Kniphoff, Eder Spohr, Paulo 
Adriano da Silva, Nilson do Arte, Ernani Teixeira da Silva, Waldir Sérgio 
Gisch, Mozart Pereira Lopes e Sérgio Miguel Rambo justificaram as 
indicações lidas no Expediente. OS SEGUINTES REQUERIMENTOS 
FORAM APROVADOS DURANTE A SESSÃO: SERGIO LUIZ 
KNIPHOFF: Requer a Mesa Diretora, que providencie a entrega de uma 
placa, em homenagem a pequena gigante Alice Reckziegel, de sete anos, que 
conquistou o Mundial de Jiu Jitsu, disputado em São Paulo no inicio do mês 
de agosto, no Ibirapuera, na categoria Sub-8 peso-leve, representando a 
academia de Jiu Jitsu Alliance Mário Reis, de Lajeado. MARIELA PORTZ: 

Solicita a Comissão do Projeto de Revisão, Reestruturação e Consolidação da 
Lei Orgânica Municipal as seguintes alterações:1- Supressão do inciso XV do 
artigo 76, Seção VI Das Atribuições da Câmara Municipal que apresenta a 
seguinte redação:Das atribuições da Câmara Municipal - Art. 76 Compete à 
Câmara de Vereadores, com sanção do Prefeito Municipal: XV-autorizar a 
denominação de próprios, vias, logradouros públicos e sua alteração;2- 
Acréscimo do inciso XXVI ao artigo 4°, Título I da organização do município 
e dos poderes, Capítulo I da organização municipal, com a seguinte 
redação:Art. 4º Compete ao Município, no exercício de sua autonomia:XXVI - 
denominação de próprios, vias, logradouros públicos e sua 
alteração;Conforme justificativa:Entendo que a prerrogativa de propor nomes 
nos logradouros públicos deva ser uma decisão popular e da prefeitura, visto 
a grande demanda e facilidade em organizar as urgências e emergências a 
partir do contexto histórico.Ao retirar a iniciativa do executivo, abrimos 
espaço para que projetos maiores sejam discutidos na casa, otimizando 
sistemas e trazendo mais autonomia para a comunidade que, por vezes, 
espera muitos anos para efetivação concreta.Projetos como esse já foram 



discutidos em cidades como Porto Alegre e efetivados em municípios como 
São Paulo e Maceió. Esta última criou um projeto social chamado “Rua 
Legal”, estimulando a presença da comunidade. A partir desta análise, sugiro 
a realização de um mutirão para que seja sanada a necessidade daqueles 
logradouros que aguardam há anos por denominação. Projetos culturais e 
sociais podem ser norteados a partir dessa mudança, disponibilizando no site 
da prefeitura um registro oficial de ruas que ainda aguardam por definições, 
além de um contexto histórico e cultural sobre aquelas histórias já 
designadas. Outro setor fundamental que se beneficia com as denominações 
diretas na Prefeitura, será as construtoras que poderão entregar os projetos e 
sugestões de nomes ainda no estágio de planejamento das obras. Toda 
otimização tornará o processo mais democrático e eficiente, integrando 
moradores, associações e prefeitura. CARLOS EDUARDO RANZI: Solicita 
ao Poder Executivo, a reconstrução das churrasqueiras do Parque do 
Imigrante. ILDO PAULO SALVI: Solicita espaço para falar sobre Redes 
Sociais. ADI CERUTTI: Solicita a Secretaria de Obras, acabamento e 
melhorias nas ruas Carlos Kronhardt, no bairro Conventos e Aury Sturmer, 
no bairro Moinhos D’Agua. Serviços como pista de caminahda e colocação de 
bancos e embelezamento das referidas vias. ANTÔNIO MARCOS 

SCHEFER: Reitera a solicitação ao Poder Executivo, de que seja estudada a 
possibilidade de ser feito um projeto, onde a Prefeitura quando houver 
somente um ou dois moradores que não quiserem assinar para que haja o 
calçamento das ruas, se responsabilize pela combrança dos mesmos, 
dispolizando assim as mesmas formas de pagamento já existentes para os 
impostos do município, tendo em vista que isso beneficiaria a todos, 
principalmente aos que não possuem condições financeiras para pagar nas 
ciscustãncias disponibilizadas pelas empreiteras. ANTÔNIO MARCOS 

SCHEFER: Solicita ao Poder Executivo, seja feita com urgência a contratação 
de mais médicos para atenderem no Posto de Saúde do bairro Conservas, 
tendo em vista que chegaram reclamações até este vereador de pacientes que 
precisam aguardar cerca de 20 a 30 dias para uma consulta visto que o 
mesmo só possui atualmente um profissional para fazer os atendimentos, 
causando muita indgnação e transtornos a todos.WALDIR BLAU: Solicita ao 
Poder Executivo, que seja colocado um quebra molas na Rua Rio Grande do 
Norte, lateral da escola  no bairro Campestre, pois ali existe uma calçada de 
passeio onde há um fluxo grande de crianças que atravessam a via.A 
SEGUINTE INDICAÇÃO FOI APROVADA DURANTE A 
SESSÃO:ANTÔNIO MARCOS SCHEFER: Reiterando a solicitação que 
junto ao Campo Delfino Costa localizado no final da Rua Nossa Senhora da 
Conceição no bairro Conservas seja feitas as seguintes melhorias citadas 
abaixo:Colocação de uma pracinha.Conserto dos banheiros.Instalação de 
uma Academia ao Ar Livre.- SEPLAN-Trânsito: Solicita a colocação de um 
quebra-molas ou de algum outro tipo de redutor de velocidade, na Rua Hugo 



Welter, proximidades da residência no2070 no bairro Floresta, pois os 
moradores reclamam do perigo de acidentes devido à alta velocidade que os 
veículos circulam no local.SEDETAG: Requer a limpeza e roçada na esquina 
da Rua Otto Leopoldo Hexsel com a Rua Liberato Salzanho Vieira da Cunha 
no bairro São Cristóvão visto que o mato está altíssimo.ORDEM DO DIA:  

OS SEGUINTES PROCESSOS FORAM APROVADOS POR 
UNANIMIDADE: Processo nº 59.182, contendo o Projeto de Lei n° 088-
03/2019, de autoria do Poder Executivo que: “Autoriza o Poder Executivo a 
abrir Crédito Especial”. Processo nº 59.039, contendo o Projeto de Lei CM n° 
068-03/2019, de autoria do Vereador Adi Cerutti que: “Denomina de Rua 
Emilio Sauter a Rua 08, Loteamento Parque dos Conventos II, no bairro 
Conventos”.Processo nº 59.211, contendo requerimento de autoria do 
Vereador Waldir Blau. Processos nº 59.212, 59.213, 59.214, 59.215 e 59.216, 
contendo requerimentos de autoria do Vereador Sergio Miguel 
Rambo.Processo nº 59.217, contendo requerimento de autoria dos Vereadores 
Waldir Blau, Carlos Eduardo Ranzi, Paulo Adriano da Silva e Arilene Maria 
Dalmoro.Processos nº 59.218, 59.219, 59.220, 59.221, 59.222, 59.223 e 59.224, 
contendo requerimentos de autoria do Vereador Carlos Eduardo 
Ranzi.Processo nº 59.227, contendo requerimento de autoria do Vereador 
Nilson do Arte.Processos nº 59.229, 59.230 e 59.231, contendo requerimentos 
de autoria do Vereador Ernani Teixeira da Silva. TRIBUNA LIVRE: Usou o 
espaço da Tribuna Livre da Câmara de Vereadores o Promotor Dr. SÉRGIO 
DIEFENBACH  que explanou sobre o Pacto Lajeado pela Paz. Nada mais a 
tratar, a Senhora Presidente, após determinar a próxima Sessão Ordinária 
para o dia dez (10) 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,  03 de setembro de  2019. 
 
 
           Sérgio Luiz Kniphoff                           Sérgio Miguel Rambo 
                   Secretário             Vice-Presidente  
 
 
                                  
          Arilene Maria Dalmoro 

                     Presidente 
 

 

 


