
ATA N° 082/2019 

Aos dezenove (19) 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: Antonio Nilson Jose Do Arte, 

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

Marcos Schefer, Waldir Sérgio Gisch e Mozart Pereira Lopes; Assessores: 

Rodolfo Bisleri Agostini, Jairo Antonio Valler, Silvane Kohlrausch, Fernando 

Dall Azen, Marciano Diedrich, Jurema Dalpian Marques, Maria Helena 

Lieske 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; Convidados: Suplente de Vereador Paulo Roberto 

Schneider,  Secretário do Planejamento Rafael Zanatta e Roberto Luchese. 

Presidindo a reunião o Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento 

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

125 – Que autoriza o Poder Executivo Municipal a dar em pagamento três 

áreas de terrenos urbanas pela execução das obras do Parque Piraí. 

Mozart trouxe mapas que foram exibidos no telão. O Secretário Zanatta 

explicou o projeto. Ranzi questionou sobre a altura livre. O empresário 

Roberto Luchese defendeu o projeto. Jurídico pede para as comissões 

anexarem ao projeto as matriculas dos imóveis e o orçamento aberto 

(projeto fica com o jurídico). PL 129 – Que altera a Lei nº 10.872, de 26 de 

agosto de 2019, que denomina de Rua Luiz Victorio Sordi a Rua “H” no 

Loteamento Semilda Schneider, do Bairro Campestre. Ranzi explicou o 

projeto (projeto liberado pelas comissões). CM 089 – Que altera a lei 

municipal nº 9778, de 20 de março de 2015 cria o “programa uso racional 

da água” no município de lajeado e dá outras providências. Beto explicou 

o projeto de sua autoria. O empresário Roberto Luchese pede cuidado na 

aprovação deste projeto, pois acha que obrigar o construtor seria muito. 

Ranzi pede que a lei alterada seja anexada (projeto fica com o jurídico). O 

assessor Jurídico pede que para na discussão do PL 124 – Que estima a 

receita e Fixa a Despesa do Município de Lajeado para o exercício de 2020. 

Seja convidado o Secretário da pasta junto do contador (projeto fica com 

as comissões). Ildo pede parecer do jurídico referente aos CM’s 87 e 88 de 

sua autoria. Gustavo se comprometeu em apresentar seu parecer na 

próxima reunião.  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. 


