
ATA N° 078/2019 

Aos cinco (05) dias do mês de Novembro 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, Ildo Paulo 

Salvi, 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 Mozart optou por não ler a ata da reunião anterior e 

prosseguiu colocando em pauta o CM 081 – Que institui a Carteira de 

Identificação do Autista no âmbito do município de Lajeado e dá outras 

providências. O vereador Vava defendeu o projeto de sua autoria. CM 083 

– Que institui no município de Lajeado a “Semana Municipal de 

Conscientização do Autismo”, e dá outras providências. Mozart leu a 

mensagem justificativa, Vava falou sobre a importância do projeto. CM 

082 – Que institui a Língua Brasileira de Sinais (Libras) e a tradução 

simultânea dos trabalhos parlamentares nas sessões da Câmara Municipal 

de Lajeado. Com a palavra a Assistente Social da ASLA Carine Eberts 

defendeu o projeto e falou sobre uma possível parceria com a ASLA. Os 

três projetos de autoria do vereador Vava ficarão com jurídico e voltarão 

para discussão quando o vereador suplente assumir novamente. De outra 

banda o PL 118 – Que cria o Programa Zeladoria nas Calçadas, dispõe 

sobre sua execução e dá outras providências. Mozart leu o projeto e 

comparou as modificações com o projeto anterior. Nilson questiona sobre 

o piso tático (projeto fica com as comissões). PL 119 – Que Inclui ação na 

Lei nº 10.446/17 (PPA) e na Lei nº 10.676/18 (LDO) e autoriza o Poder 

Executivo a abrir Crédito Especial. Mozart leu a mensagem justificativa 

(projeto liberado pelas comissões). PL 120 – Que autoriza a contratação 

temporária de excepcional interesse público de 02 (dois) monitores de 

creche (projeto liberado pelas comissões). Veto ao CM 46 – Mozart leu a 

mensagem justificativa do veto (Veto liberado para votação). CM 084 – 

Que denomina de Parque Dr. Ney Santos Arruda, o parque da orla do 

Taquari, localizado no bairro Centro, no município de Lajeado. Documento 

de autorização da Associação de Moradores está errado (projeto fica com 



o jurídico). CM 085 – Que denomina de Rua João Antonio Flores a Rua B, 

localizada no Loteamento Dauernheimer, no bairro Campestre. CM 086 – 

Que Denomina de Área Verde Renita Schneider Kunz a Área Verde 

localizada na Rua Rio de Janeiro, esquina com a Rua Rio Grande do Sul e 

com a Rua Palmeirinhas (matrícula 47.872, setor 11, quadra 65, lote 650), 

localizada no bairro Santo André. Sem mais assuntos a tratar o vereador 

Mozart deu por fim a reunião e assim a presente ATA que depois de lida e 

aprovada será assinada por todos. 


