
ATA N° 069/2019 

No primeiro (01) dia do mês de Outubro de dois mil e dezenove, na sede 

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

os seguintes presentes: Vereadores: Arilene Maria Dalmoro, Antonio 

Nilson José Do Arte, Sérgio Miguel Rambo,  Antonio Marcos Schefer, Paulo 

Adriano da Silva, Waldir Sérgio Gisch, Carlos Eduardo Ranzi e Mozart 

Pereira Lopes; Assessores: Rodolfo Bisleri Agostini, Carlos Andre Nunes, 

Silvane Kohlrausch, Eliseu Dreyer Quinot, Ismael Cesar Altenhofen, Daria 

Dionisia, Jurema Dalpian Marques, Fernando Dall Azen, Marciano Diedrich 

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 Luís Paulo 

Scherer; Convidados: Alessandra Glufke Presidente da OAB, Mara Lúcia 

Crestani Goergen Presidente do Sindicato dos Professores Municipais de 

Lajeado e o Coordenador do departamento de Agricultura Carlos Kayser. 

Iniciando a reunião o Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento 

Ranzi leu a ata da Reunião anterior e prosseguiu colocando em pauta o 

CM 075 – Que inclui o inciso XXIV no artigo 182 da Lei Complementar n° 

01/2016. Passando a palavra para a Presidente da OAB Alezzandra Glufke 

que defendeu o projeto e afirma que ele trará garantias benéficas aos 

advogados. O assessor jurídico Gustavo parabenizou a Presidente pelo seu 

trabalho e como advogado se colocou a favor do projeto, deu parecer pela 

legalidade do mesmo (projeto liberado pelas comissões). O vereador Ranzi 

convidou o Coordenador do departamento de Agricultura Carlos Kayser 

para fazer parte da mesa colocando em pauta o PL 094 – Que altera art. 3º 

da Lei nº 7.823, de 11 de julho de 2007, que autoriza o Poder Executivo a 

realizar o transporte de adubo orgânico adquirido por agricultores do 

Município de Lajeado. Kayser explicou o que se pretende com a aprovação 

do projeto. Rambo fez questionamentos referente a valores. Mozart 

defendeu a aprovação do projeto. Rambo reafirma que o projeto precisa 

ser melhor estudado. Kayser manifestou a importância do município 

adquirir um triturador de galhos e finalizou dizendo que se prontifica, caso 

assim queiram os vereadores, a buscar mais informações (projeto fica com 

o vereador Ranzi). De outra banda o vereador Ranzi colocou em pauta o 

PL 085 – Que altera a Lei nº 9.291, de 03 de outubro de 2013, que 

disciplina a gestão democrática nas Escolas Públicas Municipais de 

Lajeado. Ranzi explicou as emendas de sua autoria. Rambo tem dúvidas 



referente ao art.18 e deseja estudar melhor as emendas. Ranzi acrescenta 

que sua emenda e a da vereadora Mariela são referente ao mesmo artigo 

(projeto e emendas liberados pelas comissões). Ranzi solicita que para a 

discussão do PL 108 – Que autoriza o Município a firmar acordos judiciais, 

com pagamento das verbas trabalhistas, parcelas previdenciárias e 

eventuais custas judiciais, arbitradas nas reclamatórias dos antigos 

funcionários do Instituto Continental de Saúde - ICOS. Sejam convidados 

para a reunião, que acontecerá na próxima terça (08/10/2019), os 

representantes da empresa ICOS, ex funcionários e um representante do 

município. Os projetos PL 098 – Que autoriza o Poder Executivo a abrir 

Crédito Especial. E o PL 099 – Que autoriza o Poder Executivo a abrir 

Crédito Especial. Foram liberados pelas comissões e serão sugeridos como 

acordo para a votação na sessão do dia. 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. 


