
ATA N° 081/2019 

Aos quatorze (14) 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: Ildo Paulo Salvi, Sergio Miguel 

Rambo, Antonio Marcos Schefer, Waldir Sérgio Gisch e Mozart Pereira 

Lopes; Assessores: Adilene Loeffler Cucioli, Eliseu Dreyer Quinot, Rodolfo 

Bisleri Agostini, Marcos Antonio dos Santos, Jairo Antonio Valler, Silvane 

Kohlrausch, Fernando Dall Azen, Marciano Diedrich, Monalisa Oliveira da 

Silva, Jurema Dalpian Marques, Maria Helena Lieske e  Andre Mario 

Martinelli; Assessora de Imprensa Carolina Gasparotto; Assessores de 

Comissões: Nicole Taís Dias, Leonardo Romero Schneider e Luís Paulo 

Scherer; Convidados: Secretário da Cultura, Esporte e Lazer Carlos Rodrigo 

Reckziegel, Ana Cecilia Togni, Ana Lucia da Silva, Gelson Esteves e Talita 

Fracalossi. Presidindo a reunião o vereador Mozart optou por não ler a ata 

da reunião anterior e prosseguiu colocando em pauta o PL 126 – Que 

dispõe sobre o Sistema Municipal de Cultura de Lajeado – SMC, seus 

princípios, objetivos, estrutura, organização, gestão, inter-relações entre 

os seus componentes, recursos humanos, financiamento e dá outras 

providências. Mozart leu a mensagem justificativa e passou a palavra pra a 

servidora Ana Cecilia Togni explicou o projeto e posteriormente o 

Secretário Carlos Explicou as motivações da criação do projeto. Explanou 

ainda sobre os recursos disponíveis hoje para a cultura. Rambo tem 

questionamentos referente aos artigos 44 e 45 – parágrafo único. Ildo 

defendeu o projeto e falou sobre a possível emenda que fará (projeto será 

liberado após parecer jurídico). PL 113 – Que revoga a Lei nº 10.890, de 24 

de setembro de 2019 (projeto liberado pelas comissões). Mozart passa a 

presidência para o vereador Marquinhos que coloca em pauta o PL 116 – 

Que autoriza o Município de Lajeado a receber em doação uma área de 

terrenos urbana de propriedade de AJF Construtora Ltda – ME (projeto 

liberado pelas comissões). PL 127 – Que institui o “Pro_Move Lajeado” e 

caracteriza a “Rota da Inovação” como ação estratégica (projeto fica com 

o jurídico). PL 128 – Que autoriza a realização de despesa e a abertura de 

Crédito Especial para contratar, mediante processo licitatório, a aquisição 

e instalação de aberturas, paredes, fossa séptica, caixa d'água, calha, 

forro, entre outros para a sede da Associação de Moradores do Bairro 

Moinhos D'Água (projeto fica com o jurídico). CM 088 – Que acrescenta 

incisos ao primeiro parágrafo do artigo 179 da Lei N° 5848/96 que “institui 



o código de edificações de lajeado e dá outras providências. Rambo é 

favorável à aprovação do projeto (projeto será liberado após parecer 

jurídico). CM 087 – Que Altera o artigo 34 da Lei N° 5.848/96, que “institui 

o código de edificações de lajeado e dá outras providências. Ildo defendeu 

o projeto de sua autoria (projeto será liberado após parecer do projeto). 

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. 


