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Introdução
A Carta de Serviços ao Usuário é o instrumento que informa os cidadãos sobre os serviços prestados pelo
órgão público. Além de disponibilizar os serviços municipais, a Carta tem o compromisso de indicar como
o usuário pode acessá-los e quais são os compromissos e padrões de atendimento.

Neste documento, o cidadão poderá conferir diversas informações, entre elas os serviços de seu
interesse, a sua descrição e finalidade, as formas de acesso disponíveis, a previsão do prazo máximo para
a sua prestação, os requisitos e documentos exigidos, os endereços e horários de atendimento e as taxas
cobradas, caso haja.

Além de aproximar a Administração dos cidadãos, a Carta de Serviços ao Usuário tem como objetivo
proporcionar mais transparência sobre os serviços públicos oferecidos, simplificar a busca por
informações e aumentar a eficácia e efetividade dos atendimentos.



Serviços

Divisão Administrativa - Seção de Informações ao Cidadão,
Protocolo e Arquivo

Público do Serviço: Serviços ao Cidadão
Acesso ao Serviço: https://www.lajeado.rs.leg.br/setor/visualizar/id/1009/?secretaria.html
Setor responsável: Secretaria
Canais de Acesso: Presencial e Online

Endereço:
Av. Benjamin Constant, 670 / 3º andar
Bairro: Centro
Lajeado/RS
Telefone: (51)3982-1165
Email: camaralajeado.secretaria@gmail.com
Horário de Funcionamento: De segunda a quinta-feira das 8h às 11h30min e das 13h30min às
16h45min. Sextas-feiras das 8h às 14h, sem fechar ao meio-dia.

Divisão Administrativa1.

 

a) Seção de Informações ao Cidadão, Protocolo e Arquivo1.

Serviços disponíveis: atendimento geral ao cidadão, Serviço de Informações ao Cidadão – SIC de que
trata a Lei de Acesso à Informação (Lei n° 12.527/2011) e de protocolo geral de
documentos/requerimentos, com encaminhamento aos setores competentes.

 

Requisitos necessários para acessar o serviço: identificação e preenchimento de
formulário/requerimento, conforme orientação fornecida pelo setor. Os pedidos de acesso à informação
de que trata a Lei n° 12.527/2011 poderão ser criados diretamente pelo usuário através de link específico
existente no site da Câmara Municipal (www.lajeado.rs.leg.br).

Canais de comunicação:

Telefone: (51) 3982-1165

E-mail: camaralajeado.secretaria@gmail.com

Presencial: Avenida Benjamin Constant, 670, 3º andar, no Centro da cidade (Genes Work & Shopping).

 

Previsão de Prazo Máximo para Prestação do Serviço:

Informações solicitadas via SIC (Serviço de Informação ao Cidadão): 20 dias prorrogáveis por mais 10,
conforme a necessidade.

Atendimento geral ao cidadão e protocolo de documentos: de imediato, respeitando-se apenas o tempo de

https://www.lajeado.rs.leg.br/setor/visualizar/id/1009/?secretaria.html
http://www.lajeado.rs.leg.br/


espera para atendimento de até 20 minutos.

 

Mecanismos de Consulta: a consulta do andamento das solicitações originadas via SIC poderão ser
acompanhadas através de chave de acesso gerada no momento da criação da solicitação ou através de
contato pelos canais de comunicação disponibilizados.

Prioridade de atendimento
Sim.

Previsão de tempo de espera para atendimento

Informações solicitadas via SIC (Serviço de Informação ao Cidadão): 20 dias prorrogáveis por mais 10,
conforme a necessidade.

Atendimento geral ao cidadão e protocolo de documentos: de imediato, respeitando-se apenas o tempo de
espera para atendimento de até 20 minutos.

Principais etapas para obtenção do serviço
Identificação e preenchimento de formulário/requerimento, conforme orientação fornecida pelo setor. Os
pedidos de acesso à informação de que trata a Lei n° 12.527/2011 poderão ser criados diretamente pelo
usuário através de link específico existente no site da Câmara Municipal (www.lajeado.rs.leg.br).

Previsão do prazo máximo para a prestação do serviço

Informações solicitadas via SIC (Serviço de Informação ao Cidadão): 20 dias prorrogáveis por mais 10,
conforme a necessidade.

Atendimento geral ao cidadão e protocolo de documentos: de imediato, respeitando-se apenas o tempo de
espera para atendimento de até 20 minutos.

Cobrança de taxas
Não há cobrança de taxas para este serviço.

Formas de prestação do serviço

Telefone: (51) 3982-1165

E-mail: camaralajeado.secretaria@gmail.com

Presencial: Avenida Benjamin Constant, 670, 3º andar, no Centro da cidade (Genes Work & Shopping).

Divisão Administrativa - Unidade de Serviços de Recursos

http://www.lajeado.rs.leg.br/


Humanos

Público do Serviço: Serviços ao Cidadão
Setor responsável: Secretaria Geral
Canais de Acesso: Presencial

Endereço:
Av. Benjamin Constant, 670 / 3º andar
Bairro: Centro
Lajeado/RS
Telefone: (51)3982-1156
Email: cmlajeado@msbnet.com.br
Horário de Funcionamento: 8h às 11h30 e 13h30 às 16h45 Sextas: 8h às 14h

b) Unidade de Serviços de Recursos Humanos1.

Serviços disponíveis: emissão de certidões e declarações com relação à situação funcional do agente ou
servidor, ativo ou inativo, e informações relacionadas.

 

Requisitos necessários para acessar o serviço: identificação e preenchimento de
formulário/requerimento na Secretaria.

 

Canais de comunicação:

Telefone: (51) 3982-1156

E-mail: cmlajeado@msbnet.com.br

Presencial: Avenida Benjamin Constant, 670, 3º andar, no Centro da cidade (Genes Work & Shopping).

 

Previsão de Prazo Máximo para Prestação do Serviço: 30 dias, podendo ser estendido caso a
solicitação exija pesquisa de dados financeiros e previdenciários.

 

Mecanismos de Consulta: o andamento da solicitação poderá ser consultado através de contato com o
setor administrativo através dos canais de comunicação disponibilizados.

Prioridade de atendimento
Sim.

Previsão de tempo de espera para atendimento
30 dias, podendo ser estendido caso a solicitação exija pesquisa de dados financeiros e previdenciários.

Principais etapas para obtenção do serviço

Identificação e preenchimento de formulário/requerimento na Secretaria.

mailto:cmlajeado@msbnet.com.br


Previsão do prazo máximo para a prestação do serviço
30 dias, podendo ser estendido caso a solicitação exija pesquisa de dados financeiros e previdenciários.

Cobrança de taxas
Não há cobrança de taxas para este serviço.

Formas de prestação do serviço

Telefone: (51) 3982-1156

E-mail: cmlajeado@msbnet.com.br

Presencial: Avenida Benjamin Constant, 670, 3º andar, no Centro da cidade (Genes Work & Shopping).

Divisão Financeira

Público do Serviço: Serviços ao Cidadão
Acesso ao Serviço: https://www.lajeado.rs.leg.br/setor/visualizar/id/1008/?contabilidade.html
Setor responsável: Contabilidade
Canais de Acesso: Presencial e Online

Endereço:
Av. Benjamin Constant, 670 / 3º andar
Bairro: Centro
Lajeado/RS
Telefone: (51)3982-1255
Email: contabilidade@lajeado.rs.leg.br
Horário de Funcionamento: 8h às 11h30 e 13h30 às 16h45 Sexta: 8h às 14h

Divisão Financeira1.

 

Serviços disponíveis: atendimento dos pedidos de informações relacionados à Lei de Acesso à
Informação, quando relacionados à sua área de atuação, tais como: orçamento, finanças, pagamentos,
contabilidade, controle patrimonial, compras, formação de preço médio para composição de licitações.

 

Requisitos exigidos:

Formalização de pedido de informação via SIC (Serviço de Informação ao Cidadão).

 

Canais de comunicação:

Telefone: (51) 3982-1050

E-mail: contabilidade@lajeado.rs.leg.br

mailto:cmlajeado@msbnet.com.br
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Previsão de Prazo Máximo para Prestação do Serviço: 20 dias prorrogáveis por mais 10, conforme a
necessidade.

 

Mecanismos de Consulta: a consulta do andamento das solicitações originadas via SIC poderão ser
acompanhadas através de chave de acesso gerada no momento de criação da solicitação ou através de
contato pelos canais de comunicação disponibilizados.

Prioridade de atendimento
Sim.

Previsão de tempo de espera para atendimento

20 dias prorrogáveis por mais 10, conforme a necessidade.

Principais etapas para obtenção do serviço

Formalização de pedido de informação via SIC (Serviço de Informação ao Cidadão).

Previsão do prazo máximo para a prestação do serviço
20 dias prorrogáveis por mais 10, conforme a necessidade.

Cobrança de taxas
Não há cobrança de taxas para este serviço.

Formas de prestação do serviço

Telefone: (51) 3982-1050

E-mail: contabilidade@lajeado.rs.leg.br

Divisão Legislativa

Público do Serviço: Serviços ao Cidadão
Acesso ao Serviço: https://www.lajeado.rs.leg.br/setor/visualizar/id/1009/?secretaria.html
Setor responsável: Secretaria
Canais de Acesso: Presencial e Online

Endereço:
Av. Benjamin Constant, 670 / 3º andar
Bairro: Centro
Lajeado/RS
Telefone: (51)3982-1165
Email: camaralajeado.secretaria@gmail.com

https://www.lajeado.rs.leg.br/setor/visualizar/id/1009/?secretaria.html


Horário de Funcionamento: De segunda a quinta-feira das 8h às 11h30min e das 13h30min às
16h45min. Sextas-feiras das 8h às 14h, sem fechar ao meio-dia.

Divisão Legislativa1.

 

Serviços disponíveis: informações sobre a tramitação e votação de Projetos de Lei, Decretos,
Resoluções, Boletins com a pauta das Sessões, Atas das Sessões e Leis Municipais.

 

Requisitos necessários para acessar o serviço: identificação e contato com o setor Legislativo.

 

Canais de comunicação:

 

* Telefone: (51) 3982-1165

* E-mail: camaralajeado.secretaria@gmail.com

* Presencial: 3° andar, Secretaria

 

Previsão de Prazo Máximo para Prestação do Serviço: de imediato ou em até 2 dias úteis caso seja
necessário a realização de pesquisa.

 

Mecanismos de Consulta: o andamento da solicitação poderá ser consultado através de contato com o
setor legislativo através dos canais de comunicação disponibilizados.

Prioridade de atendimento
Sim.

Previsão de tempo de espera para atendimento
De imediato ou em até 2 dias úteis caso seja necessário a realização de pesquisa.

Principais etapas para obtenção do serviço
Identificação e contato com o setor Legislativo.

Previsão do prazo máximo para a prestação do serviço
De imediato ou em até 2 dias úteis caso seja necessário a realização de pesquisa.

Cobrança de taxas
Não há cobrança de taxas para este serviço.

Formas de prestação do serviço

* Telefone: (51) 3982-1165



* E-mail: camaralajeado.secretaria@gmail.com

* Presencial: 3° andar, Secretaria

 

Gabinete da Assessoria de Imprensa

Público do Serviço: Serviços ao Cidadão
Acesso ao Serviço: https://www.lajeado.rs.leg.br/setor/visualizar/id/1004/?imprensa.html
Setor responsável: Imprensa
Canais de Acesso: Presencial e Online

Endereço:
Av. Benjamin Constant, 670 / 3º andar
Bairro: Centro
Lajeado/RS
Telefone: (51)3982-1251
Email: imprensa@lajeado.rs.leg.br
Horário de Funcionamento: 8h às 11h30 e 13h30 às 16h45 Sexta: 8h às 14h

Gabinete da Assessoria de Imprensa1.

 

Serviços disponíveis: informações e divulgação das atividades desempenhadas no âmbito do Poder
Legislativo Municipal aos veículos de comunicação da região.

 

Requisitos exigidos:

Identificação e preenchimento de formulário.

 

Canais de comunicação:

Telefone: (51) 3982-1251

E-mail: imprensa@lajeado.rs.leg.br

Presencial: Avenida Benjamin Constant, 670, 3º andar, no Centro da cidade (Genes Work & Shopping) -
Sala da Imprensa.

 

Previsão de Prazo Máximo para Prestação do Serviço: de imediato ou em até 2 dias úteis caso seja
necessário a realização de pesquisa.

 

https://www.lajeado.rs.leg.br/setor/visualizar/id/1004/?imprensa.html


Mecanismos de Consulta: o andamento da solicitação poderá ser consultado através de contato com o
setor de imprensa através dos canais de comunicação disponibilizados.

Site (lajeado.rs.leg.br)

 

Serviços disponíveis: ampla cobertura das atividades desempenhadas pelo Poder Legislativo
Lajeadense, com apresentação de informações Institucionais, dos Parlamentares, das Comissões e do
Processo Legislativo. Ainda, oferece acesso ao Portal da Transparência, link para as Plenárias e para os
canais de comunicação disponibilizados ao cidadão, tais como o SIC (Serviço de Informação ao Cidadão)
e o Serviço de Ouvidoria, entre outras informações.

Prioridade de atendimento
Sim.

Previsão de tempo de espera para atendimento

De imediato ou em até 2 dias úteis caso seja necessário a realização de pesquisa.

Principais etapas para obtenção do serviço
Identificação e preenchimento de formulário.

Previsão do prazo máximo para a prestação do serviço

De imediato ou em até 2 dias úteis caso seja necessário a realização de pesquisa.

Cobrança de taxas
Não há cobrança de taxas para este serviço.

Formas de prestação do serviço

Telefone: (51) 3982-1251

E-mail: imprensa@lajeado.rs.leg.br

Presencial: Avenida Benjamin Constant, 670, 3º andar, no Centro da cidade (Genes Work & Shopping) -
Sala da Imprensa.

Gabinete da Assessoria Jurídica

Público do Serviço: Serviços ao Cidadão
Acesso ao Serviço: https://www.lajeado.rs.leg.br/setor/visualizar/id/1003/?juridico.html
Setor responsável: Jurídico
Canais de Acesso: Presencial e Online

Endereço:

http://www.lajeado.rs.leg.br/
https://www.lajeado.rs.leg.br/setor/visualizar/id/1003/?juridico.html


Av. Benjamin Constant, 670 / 3º andar
Bairro: Centro
Lajeado/RS
Telefone: (51)3982-1154
Email: juridico@lajeado.rs.leg.br
Horário de Funcionamento: 8h às 11h30 e 13h30 às 16h45 Sextas: 8h às 14h

Gabinete da Assessoria Jurídica1.

 

Serviços disponíveis: informações sobre processos licitatórios.

 

Requisitos exigidos:

Identificação e preenchimento de requerimento junto ao setor de protocolo, conforme o caso.

 

Canais de comunicação:

Telefone: (51) 3982-1156

E-mail: cmlajeado@msbnet.com.br

Presencial: Avenida Benjamin Constant, 670, 3º andar, no Centro da cidade (Genes Work & Shopping).

 

Previsão de Prazo Máximo para Prestação do Serviço:

Informações sobre processos licitatórios: de imediato ou em até 2 dias úteis caso seja necessário a
realização de pesquisa.

 

Mecanismos de Consulta: o andamento da solicitação poderá ser consultado através de contato com o
setor através dos canais de comunicação disponibilizados.

 

Prioridade de atendimento
Sim.

Previsão de tempo de espera para atendimento

Informações sobre processos licitatórios: de imediato ou em até 2 dias úteis caso seja necessário a
realização de pesquisa.

Principais etapas para obtenção do serviço

mailto:cmlajeado@msbnet.com.br


Identificação e preenchimento de requerimento junto ao setor de protocolo, conforme o caso.

Previsão do prazo máximo para a prestação do serviço

Informações sobre processos licitatórios: de imediato ou em até 2 dias úteis caso seja necessário a
realização de pesquisa.

Cobrança de taxas
Não há cobrança de taxas para este serviço.

Formas de prestação do serviço

Telefone: (51) 3982-1156

E-mail: cmlajeado@msbnet.com.br

Ouvidoria

Público do Serviço: Serviços ao Cidadão
Acesso ao Serviço: https://www.lajeado.rs.leg.br/setor/visualizar/id/1006/?recepcao.html
Setor responsável: Recepção
Canais de Acesso: Presencial e Online

Endereço:
Av. Benjamin Constant, 670 / 3º andar
Bairro: Centro
Lajeado/RS
Telefone: (51)3982-1154
Horário de Funcionamento: 8h às 11h30 e 13h30 às 16h45 Sextas: 8h às 14h

Serviço de Ouvidoria1.

 

Serviços disponíveis: acesso ao Serviço de Ouvidoria, que consiste na promoção e atuação direta na
defesa dos direitos dos usuários de serviços públicos através do recebimento, análise e encaminhamento
das manifestações.

 

Requisitos necessários para acessar o serviço: as manifestações via Serviço de Ouvidoria poderão
ser criadas diretamente pelo usuário através de link específico existente no site da Câmara Municipal
(www.lajeado.rs.leg.br) ou através de identificação e preenchimento de formulário/requerimento,
conforme orientação fornecida pelo setor de Protocolo.

Canais de comunicação:

mailto:cmlajeado@msbnet.com.br
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Telefone: (51) 3982-1155

E-mail: ouvidoria@lajeado.rs.leg.br

Presencial: Avenida Benjamin Constant, 670, 3º andar, no Centro da cidade (Genes Work & Shopping).

 

Previsão de Prazo Máximo para Prestação do Serviço:

Ouvidoria: 30 dias prorrogáveis por mais 30, conforme a necessidade.

 

Mecanismos de Consulta: a consulta do andamento das solicitações originadas via Serviço de
Ouvidoria poderão ser acompanhadas através de chave de acesso gerada no momento da criação da
solicitação ou através de contato pelos canais de comunicação disponibilizados.

Prioridade de atendimento
Sim.

Previsão de tempo de espera para atendimento

30 dias prorrogáveis por mais 30, conforme a necessidade.

Principais etapas para obtenção do serviço
As manifestações via Serviço de Ouvidoria poderão ser criadas diretamente pelo usuário através de link
específico existente no site da Câmara Municipal (www.lajeado.rs.leg.br) ou através de identificação e
preenchimento de formulário/requerimento, conforme orientação fornecida pelo setor de Protocolo.

Previsão do prazo máximo para a prestação do serviço

30 dias prorrogáveis por mais 30, conforme a necessidade.

Cobrança de taxas
Não há cobrança de taxas para este serviço.

Formas de prestação do serviço

Telefone: (51) 3982-1155

E-mail: ouvidoria@lajeado.rs.leg.br

Presencial: Avenida Benjamin Constant, 670, 3º andar, no Centro da cidade (Genes Work & Shopping).

http://www.lajeado.rs.leg.br/


Vereadores - Legislatura 2021/2024

Adriano Rosa

Nome completo:
Adriano Rosa
Partido: PSB

Email: adrianorosavereador@gmail.com
Telefone (51) 3982-1158

Alex Schmitt

Nome completo: Alex
Schmitt
Partido: PP

Email: contato@oalexschmitt.com.br
Telefone (51) 3982-1417

Ana da Apama

Nome completo: Ana
Rita da Silva Azambuja
Partido: MDB

Email: anadaapama@gmail.com
Telefone (51) 3982-1159

Marquinhos Schefer

Nome completo:
Antônio Marcos Schefer
Partido: MDB

Nascimento: 30/09/1973         Idade: 48 anos
Email: marquinhosschefer15600@gmail.com
Telefone (51) 3982-1164  Ramal: 1164

Ranzi

Nome completo:
Carlos Eduardo Ranzi
Partido: MDB
Estado: RS
Cidade: Lajeado
Escolaridade: Pós-
Graduação/Especializaç
ão

Nascimento: 29/06/1980         Idade: 41 anos
Email: vereadorranzi@gmail.com
Website: www.ranzi.com.br
Telefone (51) 3982-1155  Ramal: 1155

2000- Funcionário do Banco do Brasil

2009 - Suplente de vereador na legislatura 2009-2012 com 383 votos

2013 - Vereador eleito com 677 votos em 2012

2017 -  Vereador mais votado do município de Lajeado em 2016, com 1.745 votos

https://www.lajeado.rs.leg.br/ www.ranzi.com.br


Deolí Gräff

Nome completo: Deolí
Gräff
Partido: PP
Estado: RS
Cidade: Arroio do Meio
Escolaridade: Superior
Completo

Nascimento: 10/07/1959         Idade: 62 anos
Email: vereadordeoligraff@gmail.com
Website:
https://lajeado.rs.leg.br/vereador/1019/?deoli-graff
.html
Telefone (51) 99183-1654

Deolí Gräff é jornalista e escritor, tem 61 anos, é filho de agricultores e cursou faculdade de Jornalismo.
Tem 39 anos de atuação na imprensa em jornais como O Informativo, Correio do Povo e A Hora.

Natural de Arroio do Meio/desde 1981 reside em Lajeado. Conhece Lajeado e sabe das suas
potencialidades e necessidades. Tem intensa vida comunitária com participação em diversas entidades:

- Sócio fundador do Rotary Club de Lajeado Engenho

- Ex-Patrão do CTG Bento Gonçalves

- Sócio fundador e presidente da Academia Literária Vale do Taquari (Alivat)

- Integrou a diretoria da Fundef

- Membro do Movimento dos Focolares

- Sócio fundador da Associação de Criadores de Abelhas Nativas (Amevat)

- Vice-presidente fundador da AMTG

- Sócio fundador do Centro de Cultura Alemã

- Membro da Loja Luz e Caridade

- Conselheiro fundador da Ordem De Molay

- Membro fundador do Grupo de Apoio a Adoção de Lajeado (Gaal)

- Participou da criação e presidente da Associação dos Profissionais de Imprensa (API/VT).

Eder Spohr

Nome completo:
Ederson Fernando
Spohr
Partido: MDB
Estado: RS
Cidade: Lajeado

Email: vereadorederspohr@gmail.com
Telefone (51) 3982-1163  Ramal: 1163

Email: heitorluizhoppe@yahoo.com.br
Telefone (51) 3982-1450

https://lajeado.rs.leg.br/vereador/1019/?deoli-graff.html
https://lajeado.rs.leg.br/vereador/1019/?deoli-graff.html


Heitor Hoppe

Nome completo:
Heitor Luiz Hoppe
Partido: PP
Estado: RS
Cidade: Lajeado

Fornari

Nome completo:
Isidoro Fornari Neto
Partido: PP
Estado: RS
Cidade: Arvorezinha

Email: fornarineto@gmail.com
Telefone (51) 3982-1234

Isidoro Fornari Neto é natural de Arvorezinha, filho de Adelmir Fornari e Remi Fornari, casado com
Marialda Schnorr Fornari e pai do Lorenzo, Bernardo e Gonzalo.
Engenheiro concursado da Prefeitura Municipal de Lajeado há mais de 30 anos, participou ativamente do
crescimento e progresso da cidade. Durante os Governos do Ex Prefeito Claudio Schumacher foi
Secretário do Planejamento e também da Secretaria de Obras, já gestão da Ex Prefeita Carmen Regina,
foi Secretário da Juventude Esporte e Lazer e Secretário de Governo. Também deixou a sua contribuição
na gestão do Prefeito Marcelo Caumo, como Coordenador de Projetos Especiais e Captação de Recursos.
Em 2010, foi candidato a Deputado Estadual pelo PP, aonde conquistou 13.579 votos.
Vereador Eleito para a gestão 2021/2024 de Lajeado com 1513 votos.

Vavá

Nome completo: Jones
Barbosa da Silva
Partido: MDB
Estado: RS

Email: vereadorvava386@gmail.com
Telefone (51) 3882-1415

Lorival Silveira

Nome completo:
Lorival Ewerling dos
Santos Silveira
Partido: PP

Email: lorival.esilveira@gmail.com
Telefone (51) 3982-1160

Lorival Ewerling dos Santos Silveira nasceu em 27/10/1966, em Canudos do Vale. É divorciado e pai de
duas filhas.
Trabalhou por 31 anos na Avipal e concorreu a vereador pela primeira vez em 2000, por incentivo dos
colegas, contando até hoje com esse apoio.
No ano de 2017, convidado pelo Prefeito Marcelo Caumo, assumiu a Secretaria de Trabalho, Habitação e
Assistência Social – STHAS.
Ao longo da atuação parlamentar, Lorival presidiu o Legislativo por três vezes, nos anos de 2005, 2009 e
2020.
Sempre atuou de forma responsável e justa, com muito diálogo, buscando ser o elo entre a comunidade e
o Poder Executivo e focando suas ações - prioritariamente - na garantia e efetividade dos direitos sociais,



saúde, trabalho, emprego e renda.
Nas eleições municipais de 2020, foi reeleito vereador pelo Partido Progressista (PP), com 1.175 votos,
sendo o quinto vereador mais votado de Lajeado.

Márcio Dal Cin

Nome completo:
Márcio Dal Cin
Partido: PSDB

Email: marciodalcinvereador@gmail.com
Telefone (51) 3982-1414

Mozart Lopes

Nome completo:
Mozart Pereira Lopes
Partido: PP
Estado: RS
Cidade: Lajeado

Nascimento: 31/08/1969         Idade: 52 anos
Email: mozart11100@gmail.com
Telefone (51) 3982-1160  Ramal: 1160

Mozart Pereira Lopes, natural de Lajeado, filho de Roque Braga Lopes e Marta Pereira Lopes,
industriário, começou na Export Pedras Roque Lopes em 1986 onde atua como Sócio Proprietário e da
Export Laser com sede em Lajeado, filiais em Novo Hamburgo e Franca SP, além de proprietário da LVL
Empreendimentos e Logística desde 2012 com atuação no ramo Imobiliário e também da MPL Comércio
de Combustíveis. Foi Secretário de Obras nos Governos Carmen/Zen 2005 a 2012, eleito vereador mais
votado da história do PP em 2008 com 2.164 votos, onde teve atuação destacada em pavimentações,
ciclovias, túnel da RS 130. É casado e pai de 2 filhas.

Paula Thomas

Nome completo: Paula
Thomas
Partido: PSDB

Email: paulathomasvereadora@gmail.com
Telefone (51) 3982-1162

Sérgio Kniphoff

Nome completo:
Sérgio Luiz Kniphoff
Partido: PT
Estado: RS
Cidade: Lajeado
Escolaridade: Pós-
Graduação/Especializaç
ão

Nascimento: 16/04/1957         Idade: 64 anos
Email: slkniphoff@univates.br
Telefone (51) 3982-1157  Ramal: 1157

Sérgio Luiz Kniphoff é natural de Santa Cruz do Sul. Passou sua infância e adolescência em Boqueirão
do" Leão, que na época fazia parte do município de Lajeado. Cursou o Científico e o Técnico em
Contabilidade no Castelinho. E fez faculdade de Medicina, na Universidade Federal de Passo Fundo.
Depois disso, em 1982, completou especialização em pediatria no Hospital Ernesto Dorneles, em Porto
Alegre. E veio exercer sua profissão em Lajeado. Em nossa cidade, construiu uma carreira com reputação



de atendimento humano e qualificado. E prosseguiu sempre atento à sua formação. Por isso fez
especialização em Terapia Sistêmica de Saúde (CEAPIA/POA); em Adolescência (Sociedade Brasileira de
Pediatria); e em Gestão de Sistemas de Saúde (UFRGS). Fez ainda um estágio de 30 dias em Havana,
Cuba, em Saúde da Família. E também foi idealizador e fundador da UTI Pediátrica do Hospital Bruno
Born. Por duas vezes candidatos a vice-prefeito de Lajeado, na terceira vez que enfrentou as urnas se
elegeu vereador com 2.218 votos – o segundo mais votado nas eleições municipais. Durante o governo de
Olívio Dutra, foi Coordenador Adjunto da 16ª Coordenadoria Regional de Saúde. Kniphoff é casado e pai
de três filhos. Sempre envolvido com assuntos ligados à saúde e à educação, realiza há anos palestras
para estudantes, pais e professores, na cidade e na região. Tem o esporte como uma das paixões de sua
vida. Filiado ao Partido dos Trabalhadores, afirma ter escolhido o PT por acreditar ser esta a sigla “com
maior capacidade de realizar a construção de uma sociedade mais justa e com verdadeira participação
social”. Atualmente, Sergio é médico pediatra, vereador e professor de medicina na Univates."
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Presidente
Deolí Gräff

Vice-Presidente
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Secretário
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Comissões

Comissão de Educação, Saúde, Meio Ambiente e Ação Social

São atribuições da comissão matérias relacionadas à ensino, saúde, ambiente e assistência social.

Data de Início: 05/01/2021 Data de Término: 31/12/2024

Membros
Presidente: Ana Rita da Silva Azambuja Relator: Márcio Dal Cin

Membro: Antônio Marcos Schefer

Comissão de Finanças e Orçamentos

É atribuição da comissão analisar matérias de caráter financeiro.

Data de Início: 05/01/2021 Data de Término: 31/12/2024

Membros
Presidente: Heitor Luiz Hoppe Relatora: Paula Thomas

Membro: Ana Rita da Silva Azambuja

Comissão de Justiça e Redação

São atribuições da comissão estudar, analisar e anexar documentos e provas ao Processo para dar
transparência e legalidade a matéria, juridicamente, observando o teor e composição.
Assessor:

Data de Início: 05/01/2021 Data de Término: 31/12/2024

Membros
Presidente: Alex Schmitt Relator: Mozart Pereira Lopes

Membro: Márcio Dal Cin

Comissão de Obras e Serviços Públicos

São atribuições da comissão matérias relativas aos espaços e serviços públicos.

Data de Início: 05/01/2021 Data de Término: 31/12/2024

Membros
Presidente: Mozart Pereira Lopes Relator: Adriano Rosa

Membro: Jones Barbosa da Silva


