
                           ATA N° 046/2019 
 
Aos doze (12) dias do mês de novembro do ano dois mil e dezenove, na 
Sede do Poder Legislativo, foi realizada a quadragésima primeira (41ª) 
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, Paulo Roberto Schneider, 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 

045/2019 da Sessão Ordinária foi aprovada por unanimidade. 
EXPEDIENTE: Conforme Boletim nº 041/2019 em anexo. VEREADORES 

INSCRITOS: Sérgio Luiz Kniphoff, Eder Spohr, Paulo Adriano da Silva, 
Nilson do Arte, Ildo Paulo Salvi, Ernani Teixeira da Silva, Waldir Blau, 
Waldir Sérgio Gisch, Mozart Pereira Lopes, Sérgio Miguel Rambo e 
Arilene Maria Dalmoro justificaram as indicações lidas no Expediente. 
OS SEGUINTES REQUERIMENTOS FORAM APROVADOS 
DURANTE A SESSÃO: ADI CERUTTI: Requer o envio de ofício a 
Corsan, solicitando o motivo da demora de ligação da água junto ao nº 
850, na Rua 25 de Fevereiro, no Bairro Moinhos D’Água.ADI CERUTTI: 
Solicita a Secretaria de Obras, a colocação de materiais e patrolamento 
das ruas em geral do Bairro Imigrante.ADI CERUTTI: Solicita o envio de 
Moção de Apoio ao Deputado Federal Marcel Van Hattem (NOVO) e ao 
Senador Luis Carlos Heinze(PP), que estão se empenhando para que 
sejam aprovadas com urgencia as emendas constitucionais que permita a 
prissão, de condenados em segunda instância.MARIELA PORTZ: Solicita 
ao Poder Executivo, que seja designado um colaborador para auxiliar na 
reabertura do Escritório do IPÊ em Lajeado. Em reunião com o presidente 
do instituto, no dia 24/10/19, foi exposta a escassez de funcionários 
estaduais para atender tal demanda e que a mesma poderia ser resolvida 
com a parceria na cedência de um funcionário municipal para atender a 
comunidade lajeadense.PAULO ROBERTO SCHNEIDER: Solicita ao 
Poder Executivo, que seja realizado corretamente o escoamento da água 
das residências localizadas na Rua Alan Kardec, nº 50, 60 e 70, visto que 
anos atrás foi instalado sistema experimental de tratamento de esgoto no 
local, porém em algumas residências, como estas citadas acima, a 
canalização viária ficou acima do nível das fossas sépticas das 
residências. PAULO ROBERTO SCHNEIDER: Solicita ao Poder 



Executivo, se há previsão de conclusão do PPCI do ginásio da Associação 
de Moradores do bairro Moinhos D’Água, conforme expediente 
protocolado de nº23464/2019. PAULO ROBERTO SCHNEIDER: Solicita 
ao Poder Executivo, informações a respeito da ligação viária da Avenida 
Aury Stürmer à ERS-413, se existe projeto técnico de ligação com elevada, 
detalhes das tratativas com os proprietários das áreas de térreas do local e 
previsão de início das obras. PAULO ROBERTO SCHNEIDER: Solicita ao 
Poder Executivo, informações a respeito do andamento do projeto técnico 
de construção do quiosque na COHAB do bairro Moinhos, conforme 
expediente nº23148/2019. PAULO ROBERTO SCHNEIDER: Solicita ao 
Poder Executivo, se há previsão de início do plantio de árvores na Av. 
Benjamin Constant (trecho duplicado) para futuro “túnel verde” (via 
dotada de árvores em suas margens, as quais suas copas se unem 
formando uma cobertura vegetal), conforme expediente nº 6280/2017. 
Caso não haja interesse da Administração Municipal visto que tal 
solicitação aguarda resposta desde 14/03/2017 e o local é adequado para 
este tipo de projeto não havendo entraves urbanísticos, solicito que seja 
disponibilizado à Associação de Moradores do bairro Moinhos D’Água o 
estudo do local, acompanhamento técnico, mudas desenvolvidas e 
insumos para o plantio. Cabe destacar que a referida Associação de 
Moradores disponibilizará mão-de-obra para o plantio das mudas.  
PAULO ROBERTO SCHNEIDER: Solicita o envio de Moção de Apoio ao 
Governador do Estado, ao Secretário da Educação e Assembleia 
Legislativa do estado, solicitando celeridade no processo de construção 
do novo prédio que abrigará a Escola Estadual Carlos Fett Filho, tendo 
em vista que o CTG Raízes do Sul (Estado aluga por cerca de R$ 2.200,00 
por mês e o contrato não é renovado desde 20117) localizado ao lado da 
escola está sendo utilizado para aulas, refeitório e banheiro. Cabe 
destacar que a Escola Estadual Carlos Fett Filho possui IDEB superior à 
média do IDEB da Coordenadoria Regional de Educação do Vale do 
Taquari. PAULO ROBERTO SCHNEIDER: Solicita ao Poder Executivo, se 
há previsão de início do plantio de árvores na Av. Benjamin Constant 
(trecho duplicado) para futuro “túnel verde” (via dotada de árvores em 
suas margens, as quais suas copas se unem formando uma cobertura 
vegetal), conforme expediente nº 6280/2017. Caso não haja interesse da 
Administração Municipal visto que tal solicitação aguarda resposta desde 
14/03/2017 e o local é adequado para este tipo de projeto não havendo 
entraves urbanísticos, solicito que seja disponibilizado à Associação de 
Moradores do bairro Moinhos D’Água o estudo do local, 
acompanhamento técnico, mudas desenvolvidas e insumos para o 
plantio. Cabe destacar que a referida Associação de Moradores 
disponibilizará mão-de-obra para o plantio das mudas.PAULO 
ROBERTO SCHNEIDER: Solicita ao Poder Executivo, a ampliação do 



número de atendimentos médicos junto ao posto de saúde do bairro 
Moinhos.PAULO ROBERTO SCHNEIDER: Solicita ao Poder Executivo, 
os motivos pelos quais os eucaliptos que foram retirados do Parque 
Professor Theobaldo Dick foram destinados ao aterro sanitário, sendo que 
em 09/08/2017, através do expediente nº 19396/2017, a Associação de 
Moradores do Bairro Moinhos D’Água protocolou solicitação para 
utilizar estes eucaliptos para construção de brinquedos, estufa para 
canteiro comunitário e quiosque no bairro Moinhos D’Água.PAULO 
ROBERTO SCHNEIDER: Solicita ao Poder Executivo, a drenagem da 
água da área verde localizada ao lado da Escola Carlos Fett Filho, bem 
como instalação de bueiro na Rua Beno Leopoldo Weizenmann, tendo em 
vista os constantes alagamentos na Escola e a danificação da rua acima 
citada. A SEGUINTE MOÇÃO DE APOIO FOI APROVADA 

DURANTE A SESSÃO: Ofício n° 676-03/2019, de autoria desta Casa 
Legislativa que: “Moção de Apoio referente ao Movimento S.O.S 
EMATER, elencando as seguintes considerações: 
1. Considerando que a Assistência Técnica e a Extensão Rural realizada 
pela EMATER/RS-ASCAR tem papel fundamental na situação financeira, 
ambiental e social do Estado do RS, que necessita de novas receitas para 
enfrentar a sua crise financeira, de preservação ambiental, com a 
implantação e manutenção de projetos sustentáveis e de ações sociais 
visando a melhoria e qualidade de vida da população do Estado do RS; 
2. Considerando que a ASCAR (Associação Sulina de Crédito e 
Assistência Rural) foi criada em 02 de junho de 1955, em Porto Alegre, 
adotando a forma de Associação Civil- pessoa jurídica de direito privado 
e que, por sua vez, a EMATER foi criada em 14 de março de 1977 em 
Porto Alegre, adotando a forma de Associação Civil- pessoa jurídica de 
direito privado; 
3. Considerando os objetivos da ASCAR na sua criação, em 1955, que 
foram assim descritos em seu estatuto: “...contribuir gratuitamente para o 
desenvolvimento econômico, cultural e social do meio rural do Rio 
Grande do Sul, em uma perspectiva de desenvolvimento rural 
autossustentável, economicamente viável e socialmente justo, mediante o 
planejamento e a execução das atividades educativas de extensão e 
crédito rural, orientados num enfoque participativo, junto às famílias 
rurais;  
4. Considerando que em 1961 a ASCAR foi declarada de utilidade pública 
pelo governo federal (Dec. 50.622/61) e pelo governo do Estado do Rio 
Grande do Sul (Dec. 14.270/61); 
5. Considerando que em 1975 a ASCAR foi declarada entidade de fins 
filantrópicos pelo Conselho Nacional do Serviço Social do Ministério da 
Educação; 



6. Considerando a importância estratégica visando a implantação de 
políticas públicas nas comunidades rurais do RS, com um público 
assistido em 2018, superior a 232 mil famílias; 
7. Considerando e respeitando o trabalho dos profissionais qualificados, 
que ao longo dos 64 anos se dedicaram e se dedicam em prol do 
desenvolvimento econômico, ambiental e social das famílias assistidas, 
suas organizações, assim como, com a disponibilização de alimentos 
saudáveis para os consumidores, que por consequência agregam e geram 
receitas e economia para o Estado do RS. 
8. Considerando que a Emater/RS-ASCAR presta um trabalho de suma 
importância ao nosso município, contribuindo com o desenvolvimento 
econômico, social e ambiental Diante disso, conclui-se que a manutenção 
e o fortalecimento da EMATER/RS-ASCAR são fundamentais para a 
sociedade gaúcha, para o Estado do RS e para o nosso município.  
Desta forma solicitamos apoio ao movimento S.O.S EMATER: 
Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental, só com extensão Rural, 
buscando um Rio Grande do Sul forte, com gente e alimentos no campo”. 
A SEGUINTE INDICAÇÃO FOI APROVADA DURANTE A SESSÃO: 
ANTÔNIO MARCOS SCHEFER: Solicita a pedido dos moradores para 
que sejam feitas com URGÊNCIA melhorias como patrolamento e 
colocação de matérias (brita/saibro) na Rua Hugo Jacob Mattje, no bairro 
São Bento, tendo em vista que devido as últimas chuvas a mesma 
encontrasse quase intransitável. ORDEM DO DIA: OS SEGUINTES 

PROCESSOS FORAM APROVADOS UNANIMIDADE: Processo nº 
59.433, contendo o Projeto de Lei n° 119-03/2019, de autoria do Poder 
Executivo que: “Inclui ação na Lei n° 10.446/17 (PPA) e na Lei n° 
10.676/18 (LDO) e autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Especial”. 
Processo nº 59.437, contendo o Projeto de Lei n° 120-03/2019, de autoria 
do Poder Executivo que: “Autoriza a contratação temporária de 
excepcional interesse público de 02 (dois) monitores de creche”.Processo 
nº 59.457, contendo o Projeto de Lei CM n° 085-03/2019, de autoria do 
Vereador Jones Barbosa da Silva que: “Denomina de Rua João Antonio 
Flores a Rua B, localizada no Loteamento Dauernheimer, no bairro 
Campestre”.Processo nº 59.458, contendo o Projeto de Lei CM n° 086-
03/2019, de autoria do Vereador Jones Barbosa da Silva 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”.Processo nº 59.484, contendo requerimento de 
autoria do Vereador Waldir Blau.Processo nº 59.485, contendo 
requerimento de autoria do Vereador Nilson do Arte. Processo nº 59.487 e 
59.488, contendo requerimentos de autoria do Vereador Ernani Teixeira 
da Silva. Processo nº 59.491, contendo requerimento de autoria do 



Vereador Sergio Miguel Rambo. TRIBUNA LIVRE: Usou o espaço da 
Tribuna Livre o Secretário Municipal da STHAS, Senhor Lorival Ewerling  
dos Santos Silveira  que explanou sobre as principais ações desenvolvidas 
pela Sthas. Nada mais a tratar, o Senhor Presidente em exercício, após 
determinar a próxima Sessão Ordinária para o dia dezenove (19) de 
novembro 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,  12 de novembro de  2019. 
 
 
           Sérgio Luiz Kniphoff                                   Sérgio Miguel Rambo 
                   Secretário                               Vice-Presidente 
                                               
                                         

Arilene Maria Dalmoro 
                     Presidente  

 

 

 

 

 


