
                           ATA N° 052/2019 
 
Aos dezessete (17) dias do mês de dezembro do ano dois mil e dezenove, na Sede 
do Poder Legislativo, foi realizada a quadragésima sexta (46ª) 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, Carlos Eduardo Ranzi, 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 050/2019 da Sessão Ordinária foi aprovada com a 
ausência dos Vereadores Ernani Teixeira da Silva e Ildo Paulo Salvi. ATA Nº 

051/2019 da Sessão Solene foi aprovada por unanimidade. EXPEDIENTE: 
Conforme Boletim nº 046/2019 em anexo. VEREADORES INSCRITOS: Sérgio 
Miguel Rambo, Adi Cerutti, Marcos Schefer, Waldir Blau, Ernani Teixeira da Silva, 
Mariela Portz,  Ildo Paulo Salvi, Nislon do Arte, Paulo Adriano da Silva, Eder 
Spohr, Sérgio Luiz Kniphoff e Arilene Maria Dalmoro justificaram as indicações 
lidas no Expediente. Mozart Pereira Lopes solicitou que fosse votado ainda na 
Sessão do dia de hoje os Projetos de Lei nº 125-137-138-140-141-147 e 150-03/2019 
de autoria do Poder Executivo.O SEGUINTE REQUERIMENTO FOI 

APROVADO DURANTE A SESSÃO: CARLOS EDUARDO RANZI:  Solicita ao 
Poder Executivo, a instalação de parada de ônibus (climatizada e ampla) junto a 
rodoviária, conforme expediente n° 30051/2019, visto que lá transitam cerca de 2 
mil pessoas por dia. O SEGUINTE REQUERIMENTO FOI APROVADO 
DURANTE A SESSÃO: SERGIO KNIPHOFF, SERGIO MIGUEL RAMBO, 
ANTÔNIO MARCOS SCHEFER, EDERSON FERNANDO SPOHR,  WALDIR 
BLAU, CARLOS EDUARDO RANZI, PAULO TORI E ARILENE MARIA 
DALMORO: Solicita ao Poder Executivo, cópia integral do processo administrativo 
que originou a dispensa de licitação n° 115/2019, que trata da contratação de 
empresa para produção e edição de vídeos e fotografias para os eventos esportivos 
e culturais, bem como gerenciamento e alimentação de informações nas redes 
sociais da Secretaria da Cultura, Esporte e Lazer de Lajeado. Tal documentação se 
faz necessária para análise de eventual improbidade administrativa, visto que, o 
Poder Executivo, já possui empresa licitada para esse tipo de serviço. Cabe ressaltar 
que, o proprietário da empresa contemplada na dispensa de licitação, foi estagiário 
da secretaria por dois anos, terminando seu estágio dias antes da abertura da 
empresa. Dias após a abertura, a empresa de João Henrique Corbellini foi 
contemplada com a referida dispensa de licitação. Solicitamos urgência no envio da 
referida documentação, para que o Poder Legislativo possa analisar e encaminhar 
ao Ministério Público, para fins de possível instauração de procedimentos 
preparatórios de eventual ação de improbidade administrativa, por parte dos 
envolvidos. REQUERIMENTO EM NOME DA CASA: Solicita a Vossa Excelência 
Moção de Apoio ao pleito da Associação de Moradores do bairro Conventos pela 



municipalização da rodovia ERS-421, em razão do anseio da população de Lajeado, 
em especial as comunidades dos bairros Conventos e Bom Pastor. Salientamos que 
o governo municipal de Lajeado se compromete em receber a referida via ao 
protocolar nesta Casa o Projeto de Lei n°147, de 03 de dezembro de 2019, e em sua 
mensagem justificativa relata que “o trecho urbano a ser municipalizado está 
compreendido entre o limite territorial do Município de Lajeado com do Município 
de Forquetinha, na altura do entroncamento com a Rua Arnoldo Alfredo Scherer, e 
o entroncamento com a BR-386, numa extensão de 6,3 quilômetros, e que a proposta 
visa facilitar o processo de manutenção e conservação da via, visto que hoje ela 
pertence ao Estado, cabendo ao DAER a incumbência de realizar reformas e 
melhorias. Com a municipalização do trecho, o governo municipal visa dar maior 
celeridade e também facilitar o processo de manutenção das estradas que integram 
o sistema viário do município, resultando em melhor trafegabilidade e 
acessibilidade para toda população de Lajeado e região que utilizam tais rodovias 
diariamente. Além disso, a proposta busca também autonomia para as obras de 
infra-estrutura, facilitando dessa forma, a implantação de novos empreendimentos 
às margens da rodovia municipalizada, resultando no fortalecimento e 
desenvolvimento da economia do município e região”. Informamos que esta 
Câmara de Vereadores aprovou por unanimidade o Projeto de Lei n° 147/2019, na 
Reunião Ordinária do dia 17/12/2019, concordando integralmente com o pleito da 
Associação de moradores do bairro Conventos, e solicitamos celeridade do Estado 
em conveniar com o Município, para imediata transferência da responsabilidade na 
manutenção da referida via, até a concretização da municipalização.ORDEM DO 
DIA: O SEGUINTE PROCESSO FOI APROVADO POR UNANIMIDADE COM 
EMENDA:Processo nº 59.585, contendo o Projeto de Lei n° 147-03/2019, de autoria 
do Poder Executivo que: “Autoriza o Poder Executivo a municipalizar trecho 
urbano da rodovia ERS - 421”. EMENDA ADITIVA:Emenda aditiva ao Projeto de 
Lei 147/2019.Acrescenta e renumera artigos.Art. 4º. A responsabilidade com 
manutenção do trecho viário recebido correrá por conta exclusiva do Município, tão 
logo vigente o convênio a ser firmado. Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. OS SEGUINTES PROCESSOS FORAM APROVADOS POR 

UNANIMIDADE: Processo nº 59.473, contendo o Projeto de Lei n° 123-03/2019, de 
autoria do Poder Executivo que: “Autoriza o Poder Executivo a conceder remissão 
total dos créditos tributários oriundos de Taxa de Licença e localização das 
entidades de Assistência Social do Município”.Processo nº 59.576, contendo o 
Projeto de Lei n° 137-03/2019, de autoria do Poder Executivo que: “Autoriza o 
Poder Executivo a abrir Crédito Especial”.Processo nº 59.578, contendo o Projeto de 
Lei n° 140-03/2019, de autoria do Poder Executivo que: “Aprova o calendário de 
Eventos do Município de Lajeado para o exercício de 2020”.Processo nº 59.608, 
contendo o Projeto de Lei n° 149-03/2019, de autoria do Poder Executivo que: 
“Autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder Direito Real de Uso de um 
terreno urbano à Sociedade Lajeadense de Atendimento à Criança de 
Adolescente”.Processo nº 59.610, contendo o Projeto de Lei n° 150-03/2019, de 
autoria do Poder Executivo que: “Autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder 
remissão total dos créditos tributários de Imposto Predial e Territorial Urbano do 
CTG Bento Gonçalves”.Processo nº 59.325, contendo o Projeto de Lei CM n° 079-



03/2019, de autoria do Vereador Sergio Miguel Rambo que: “Estabelece critérios 
nos boletos de pagamento de taxa de água do Município, Associação de moradores 
particulares, e dá outras providências”.Processo nº 59.426, contendo o Projeto de Lei 
CM n° 081-03/2019, de autoria dos Vereadores Sergio Kniphoff e Jones Barbosa da 
Silva que: “Institui a Carteira de Identificação do Autista no âmbito do município 
de Lajeado e dá outras providências”.Processo nº 59.428, contendo o Projeto de Lei 
CM n° 083-03/2019, de autoria dos Vereadores Sergio Kniphoff e Jones Barbosa da 
Silva que: “Institui no município de Lajeado a “Semana Municipal de 
Conscientização do Autismo”, e dá outras providências”.Processos nº 59.612, 59.613 
e 59.614, contendo requerimentos de autoria do Vereador Sergio Kniphoff. Processo 
nº 59.615, contendo requerimento de autoria do Vereador Carlos Eduardo 
Ranzi.Processos nº 59.616 e 59.617, contendo requerimentos de autoria do Vereador 
Waldir Blau.Processos nº 59.619 e 59.620, contendo requerimentos de autoria do 
Vereador Antônio Marcos Shefer.Processos nº 59.621 e 59.622, contendo 
requerimentos de autoria do Vereador Ernani Teixeira da Silva.Processo nº 59.625, 
contendo requerimento de autoria do Vereador Sergio Miguel Rambo. Nada mais a 
tratar, a Senhora Presidente, após determinar a próxima Sessão Ordinária para o dia 
vinte e três  (23) de dezembro 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,  17 de dezembro de  2019. 
 
 
           Sérgio Luiz Kniphoff                                   Sérgio Miguel Rambo 
                   Secretário                               Vice-Presidente 
                                               
                                         

Arilene Maria Dalmoro 
                     Presidente  

 

 

 

 

 


