
ATA N° 077/2019 

Aos vinte e nove (29) dias 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: Jones Barbosa da Silva, Carlos 

Eduardo Ranzi, Ildo Paulo Salvi, Arilene Maria Dalmoro, Antonio Nilson 

Jose Do Arte, Antonio Marcos Schefer, Waldir Sérgio Gisch e Mozart 

Pereira Lopes; Assessores: Carlos Andre Nunes, Marciano Diedrich, 

Monalisa Oliveira da Silva, Rodolfo Bisleri Agostini, Jairo Antonio Valler, 

Adilene Loeffler Cucioli, Fernando Dall Azen e  Andre Mario Martinelli; 

Assessora de Imprensa Carolina Gasparotto; Assessor Jurídico Gustavo 

Heinen; Assessores de Comissões: Patrícia Maria Talamini, Nicole Taís 

Dias, Leonardo Romero Schneider e Luís Paulo Scherer; Iniciando a 

reunião o vereador Marquinhos leu a ata da reunião anterior e em seguida 

colocou em pauta o PL 115 – Que Autoriza a contratação temporária de 

excepcional interesse público de 01 (um) monitor de creche. Ranzi 

questiona sobre a quantidade de projetos com o mesmo intuito (projeto 

liberado pelas comissões). PL 116 – Que autoriza o Município de Lajeado a 

receber em doação uma área de terrenos urbana de propriedade de AJF 

Construtora Ltda - ME. Ranzi pede para que se anexe o mapa do município 

e o nome do proprietário da área B. Rambo tem algumas dúvidas (projeto 

fica com as comissões). PL 106 – Que autoriza o Poder Executivo a 

desmembrar, desafetar da destinação de bem de uso comum, afetar para 

bem dominial e permutar imóvel de propriedade do Município de Lajeado 

por imóvel de propriedade de Sérgio Luis Friedrich, Aline Luise Wickert e 

Lilian Cristina Wickert Jardim. Ranzi ressalta que o proprietário construiu 

em cima do recuo viário e acrescenta que o projeto deveria vir pela 

secretário do desenvolvimento. Rambo se preocupa com os 

prolongamentos da rua do Bairro Jardim do Cedro (projeto liberado pelas 

comissões). De outra banda o assessor jurídico apresentou parecer para os 

projetos: PL 107 – Que autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito 

Suplementar para a aquisição de dez memórias para o servidor da 

Prefeitura e quinze horas de desenvolvimento necessárias para que a 

empresa responsável pela administração da base de dados realize o 

procedimento (projeto liberado pelas comissões). Veto ao CM 66 Gustavo 

diz que pela mensagem justificativa o prefeito veta e diz que vai fazer, 

Ranzi diz que pretende acatar o veto e espera que o prefeito encaminhe 

um novo projeto (projeto liberado pelas comissões). Sem mais assuntos a 



tratar o vereador Marquinhos deu por fim a reunião e assim a presente 

ATA que depois de lida e aprovada será assinada por todos. 


