
 

                ATA N° 013/2020 
 

Aos vinte e três (23) dias do mês de abril do ano dois mil e vinte, na 
Sede do Poder Legislativo, foi realizada a décima segunda (12ª) Sessão 
Ordinária, da Quarta Sessão Legislativa - 17ª Legislatura, da Câmara 
Municipal de Lajeado. A Sessão foi realizada de forma VIRTUAL, 
devido a pandemia do coronavírus (COVID-19) conforme estabelece o 
Decreto Legislativo nº 99-04/2020, que: “Estabelece medidas atinentes à 
organização, funcionamento, segurança e serviços nas sessões 
ordinárias vindouras da Câmara de Vereadores de Lajeado/RS, durante 
a situação de agravo à saúde pública enfrentado em decorrência do 
CORONAVIRUS (COVID-19)”. Presentes os seguintes Vereadores: 
Lorival Ewerling dos Santos Silveira, Sérgio Luiz Kniphoff, Carlos 
Eduardo Ranzi, Sérgio Miguel Rambo, Paulo Adriano da Silva, Antônio 
Nilson José do Arte,  Ildo Paulo Salvi, Mariela Portz, Ernani Teixeira da 
Silva, Waldir Blau, Ederson Fernando Spohr, Antônio Marcos Schefer,  
Fabiano Bergmann, Waldir Sérgio Gisch e Arilene Maria Dalmoro. 
Verificada a presença do número regimental o Senhor Presidente 
Lorival Ewerling dos Santos Silveira abriu os trabalhos invocando o 
nome de Deus. O Secretário da Mesa Vereador Carlos Eduardo Ranzi,  
leu um texto da Sagrada Escritura. ATA Nº 012/2020 da Sessão 
Ordinária foi aprovada por unanimidade. A Vereadora Mariela Portz 
comunicou que será a líder de Bancada do Partido do PSDB. 
EXPEDIENTE: Conforme Boletim nº 011/2020 em anexo.  ORDEM DO 
DIA: O SEGUINTE PROCESSO FOI APROVADO POR 
UNANIMIDADE: Processo n° 59.972 contendo Projeto de Lei nº 037-
04/2020 de autoria do Poder Executivo, que: “ Altera o Art. 2º da Lei nº 
10.150, de 16 de junho de 2016, que cria o Centro de Referência e 
Atendimento à Mulher no Município de Lajeado/RS”. OS 
SEGUINTES PROCESSOS FORAM APROVADOS POR 
UNANIMIDADE COM EMENDAS: Processo nº 59.990 contendo 
Projeto de Lei nº 041-04/2020 de autoria do Poder Executivo, que: 
“Altera a Lei Municipal nº 10.928, de 21 de novembro de 2019, que 
aprova a planta de valores dos imóveis, estabelece a política tributária 
para o exercício de 2020 e dá outras providências” EMENDA 
MODIFICATIVA: “Modifica o artigo 1º do Projeto de Lei nº 
41/2020.Fica modificado artigo 1º  do Projeto de Lei nº 41/2020, 



passando a vigorar a seguinte redação:Art. 1º Fica alterada a Lei nº 
10.928, de 21 de novembro de 2019, que aprova a planta de valores dos 
imóveis, estabelece a política tributária para o exercício de 2020 e dá 
outras providências, passando a vigorar com a seguinte redação: 
“Art. 3º ............................................................................................................. 
I - ....................................................................................................................... 
III - para pagamentos realizados a partir do dia 28 de março até 
31/08/2020, será concedido desconto de 5,0% (cinco por cento). 
Parágrafo único. Para fins do disposto no inciso III o contribuinte 
deverá fazer a emissão da guia exclusivamente por meios eletrônicos no 
site www.lajeado.rs.gov.br.” (NR) 
Art. 4º ............................................................................................................... 
§ 1º Os contribuintes que não optarem por nenhuma das opções de 
pagamento em cota única terão, automaticamente, seus tributos 
parcelados em até 08 (oito) vezes, em parcelas iguais, mensais e 
consecutivas, vencendo a primeira no dia 10/09/2020 e as demais no dia 
10 (dez) dos meses subseqüentes. 
§ 2º .....................................................................................................” (NR) 
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação”. Processo nº 
59.991 contendo Projeto de Lei nº 042-04/2020 de autoria do Poder 
Executivo, que: “ Prorroga o vencimento das parcelas de abril e maio de 
2020 de parcelamentos de anos anteriores. EMENDA MODIFICATIVA: 
“Modifica o artigo 1º do Projeto de Lei nº 42/2020. Fica modificado 
artigo 1º do Projeto de Lei nº 42/2020, passando a vigorar a seguinte 
redação: Art.1º Fica prorrogado o vencimento das parcelas dos meses 

de abril, maio e junho de 2020 de parcelamentos de tributos de anos 
anteriores”. EMENDA MODIFICATIVA: “Modifica o artigo 2º do 
Projeto de Lei nº 42/2020.  Fica modificado o artigo 2º do Projeto de Lei 
nº 42/2020, passando a vigorar a seguinte redação: Art. 2º As parcelas 
dos meses de abril, maio e junho de 2020 poderão ser pagas com o seu 
valor original, sem acréscimo de multa ou juros, até o dia 31/08/2020”. 
EMENDA MODIFICATIVA:  “ Modifica o artigo 3º do Projeto de Lei nº 
42/2020. Fica modificado artigo 3º do Projeto de Lei nº 42/2020, 
passando a vigorar a seguinte redação:Art. 3º O benefício somente será 
concedido para aqueles contribuintes que tenham seus parcelamentos 
em dia na data de 29/02/2020. Parágrafo único. O contribuinte deverá 
fazer a solicitação do benefício até o dia 30/06/2020  exclusivamente por 
formulário eletrônico a ser disponibilizado no site 
www.lajeado.rs.gov.br”.  AVISOS GERAIS:  Reunião das Comissões 
ficou agendada para o dia 28 de abril às 8:30 horas de forma Virtual. O 

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


Senhor Presidente também comunicou que na próxima Sessão 
Ordinária Virtual,  cada Vereador poderá se pronunciar Pelo tempo de 
03 minutos no Expediente. Nada mais a tratar, o Senhor Presidente, 
após determinar a próxima Sessão Ordinária de forma VIRTUAL para o 
dia vinte e oito (28) de  abril de 2020,  encerrou  os  trabalhos  invocando 
a proteção  de Deus. E,  para   constar,   lavrou-se  a  presente  Ata,  que  
depois  de  lida  e  aprovada,  será  assinada  pelo  Senhor  Presidente,  
Vice – Presidente e Secretário da Mesa. Lajeado,  23 de abril de  2020. 
 
           Carlos Eduardo Ranzi                                 Sérgio Luiz Kniphoff 
                   Secretário                               Vice-Presidente 
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