
ATA Nº 021/2020 

Aos dezesseis (16) dias do mês de Junho de dois mil e vinte, no Plenário da 

Câmara de Vereadores do município de Lajeado/RS, realizou-se a vigésima 

primeira (21ª) reunião  ordinária das Comissões Permanentes da Câmara de 

Vereadores deste município, excepcionalmente, haja visto a Pandemia do 

Corona Vírus, de forma presencial e virtual. Participaram de forma 

presencial os Vereadores Antônio Nilson José do Arte, Waldir Sérgio 

Gisch, Carlos Eduardo Ranzi, Ildo Paulo Salvi, Sérgio Miguel Rambo, 

Arilene Maria Dalmoro, Paulo Adriano da Silva, o Assessor Jurídico 

Gustavo Heinen, o Assessor de Plenário e Comissões André Mario 

Martinelli, a Assessora de Imprensa Aline Schmidt, o Assessor Político 

Marcos Antônio dos Santos, e os Diretores Parlamentares Lucas Eduardo 

Ahne e Jurema Dalpian Marques. Participou ainda de forma presencial o 

Sr. José Zagonel, presidente do SINDUSCOM Vale do Taquari - Sindicato 

das Indústrias da Construção Civil, Mobiliária, Marcenarias, Olarias e 

Cerâmicas para a Construção, Artefatos e Produtos de Cimento e Concreto 

Pré-Misturado do Vale do Taquari – RS, o qual foi convidado para falar 

sobre o Projeto de Lei nº 28/20 do Poder Executivo, que “Disciplina sobre 

o Plano Integrado de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil do 

Município de Lajeado, estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para 

a gestão dos Resíduos da Construção Civil (RCC) e dá outras 

providências”. De forma virtual participaram os Vereadores Lorival 

Ewerling dos Santos Silveira e Antônio Marcos Schefer. Participou ainda 

de forma virtual o Assessor de Plenário e Comissões Luis Paulo Scherer. 

Havendo quórum regimental, às oito horas e trinta minutos, o Presidente da 

Comissão de Finanças e Orçamento, Vereador Carlos Eduardo Ranzi deu 

início à reunião, cumprimentando o Convidado, Sr. José Zagonel e a todos 

os presentes. Haja visto, e conforme o Sr. José Zagonel comentou, de que 



não havia recebido o PL 28/20, o presidente desculpou-se com o 

convidado, solicitando  a assessoria das Comissões que o mesmo fosse 

enviado por e.mail e fisicamente para o Sr. José Zagonel, bem como 

convidando-o para, se possível, se fazer presente na próxima reunião das 

Comissões, a realizar-se no próximo dia vinte e três (23) de junho ou na 

subsequente, no dia trinta (30). O presidente do SINDUSCOM, mesmo sem 

o projeto em mãos teceu alguns comentários sobre o mesmo, especialmente 

quanto a existência de legislação federal e estadual que regulamentam a 

matéria. O Vereador Sérgio Miguel Rambo falou sobre a destinação dada 

por alguns municípios, especialmente quanto ao reaproveitamentos destes 

resíduos. O vereador Ranzi comentou que este projeto já esta tramitando há 

bastante tempo na casa, já tendo sido estudado e revisado pelos vereadores 

e empresários da construção civil. O Sr. José Zagonel sugeriu a destinação 

de um local público para destinação destes resíduos, a exemplo de outros 

municípios. O Diretor Parlamentar Lucas Eduardo Ahne deu o exemplo do 

município de Arroio do Meio. O Vereador Sérgio Miguel Rambo comentou 

sobre uma visita que fez ao município de Imbituba/SC, onde há um local 

para descarte, separação e reaproveitamento, por parte de toda população. 

Comentou que o lixo da construção civil é totalmente reaproveitável. O 

Vereador Ildo Paulo Salvi disse que precisamos de uma norma, uma Lei 

municipal, respeitando a Legislação Federal e resolução do CONAMA. 

Comentou que, em Administrações anteriores, bem como na atual, a 

Secretaria da Agricultura realiza o recolhimento e reaproveitamento, 

especialmente de móveis que são descartados pela população em geral. Ato 

contínuo, o presidente da reunião, Vereador Carlos Eduardo Ranzi, 

comentou sobre os vetos dos Projetos de Lei de números quarenta e um 

(41) 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” e quarenta e dois (42) 



que “Prorroga o vencimento das parcelas de abril e maio de 2020 de 

parcelamentos de anos anteriores”, onde o Executivo argumenta a não 

existência de documentação informando o impacto financeiros referente as 

emendas apresentadas. Carlos Eduardo Ranzi disse que não foram 

modificados os cálculos dos projetos. O Vereador Lorival Ewerling dos 

Santos Silveira disse que o impacto financeiro das emendas é mínimo e que 

vai solicitar a contadoria da Câmara este cálculo. Carlos Eduardo Ranzi 

comentou com o Presidente da Câmara sobre o andamento das reuniões das 

Comissões solicitando a volta das reuniões presenciais. Ainda sobre os 

vetos, o Assessor Jurídico,  Gustavo Heinen, disse que o prazo regimental 

para apreciação destes em Sessão Ordinária seria hoje, ou com a 

possibilidade de apreciação em Sessão Extraordinária até na quinta-feira, 

dezoito (18) de junho, prazo final para apreciação dos vetos. O Vereador 

Waldir Sérgio Gisch argumentou que, ou o plenário acata os vetos ou os 

projetos ficam prejudicados. Disse ser favorável aos vetos e que a única 

solução, não sendo os mesmos acatados, é o Poder Executivo entrar com 

uma ADIN. Carlos Eduardo Ranzi disse que os vetos estão liberados pelas 

Comissões para votação. O Assessor Jurídico solicitou em regime de 

urgência um parecer da Contadoria, ainda para hoje, solicitando que este 

pedido fosse lavrado em ata. Em seguida o Assessor Jurídico, Gustavo 

Heinen falou sobre o PL 121 que “Altera o Art. 7º da Lei 10.330, de 28 de 

dezembro de 2016, que dispõe sobre a estrutura administrativa do Poder 

Executivo Municipal de Lajeado”, dizendo ter dúvidas sobre o mesmo, 

especialmente quanto ao Serviço de Inteligência Municipal ser interligado a 

Guarda Municipal, tendo que, em sua ótica, ter que primeiro ser criada a 

Guarda Municipal. Comentou ainda sobre o artigo cento e quarenta e 

quatro (144) da Constituição Federal, onde a Guarda Municipal não faz 

parte do Sistema de Segurança Pública. Disse ainda que a Lei não prevê a 

criação de cargos, mas que alguém vai ter que realizar o serviço, sugerindo 



que houvesse tratativas com o Executivo no sentido de que a criação do 

Serviço de Inteligência fosse discutido junto com a criação da Guarda 

Municipal, pois assim como está, se aprovado, não tem condições de ser 

executado. O Vereador Paulo Adriano da Silva disse que, após ouvir as 

explicações do Assessor Jurídico, sugere a retirada do projeto pelo 

Executivo. Carlos Eduardo Ranzi argumentou que, após toda a discussão já 

ocorrida, bem como pelos prazos, o projeto deve ser liberado para votação.  

Ficam então liberados pelas Comissões para votação os PLs 121/2019 e 

24/20 que “Institui a Guarda Civil Municipal de Lajeado, dispõe sobre sua 

Corregedoria e Ouvidoria, cria cargos e coloca cargo em extinção na Lei 

Municipal nº 10.079/2016”. Ato contínuo o Presidente da reunião Carlos 

Eduardo Ranzi solicitou ao Assessor de Plenário e Comissões, Luis Paulo 

Scherer que fizesse uma relação atualizada de todos os projetos pendentes 

nas Comissões, encaminhando esta por e-mail e whatsapp para todos os 

vereadores. Sobre os PLs CMs, solicitou que os seus proponentes 

notifiquem as Comissões quanto a analise dos mesmos. O Vereador Carlos 

Eduardo Ranzi solicitou ainda ao Presidente da Câmara, Sr. Lorival 

Ewerling dos Santos Silveira que coloque em votação o PL 027/2020 que 

“Autoriza o Poder Executivo a repassar recursos financeiros à CDL para 

realização da campanha natalina “Lajeado Brilha” – 22ª Edição”. Para 

encerrar disse que a Ata da Reunião das Comissões do dia nove (09) de 

junho será lida na próxima reunião do dia vinte e três (23) de junho. Nada 

mais havendo a tratar o Presidente Carlos Eduardo Ranzi agradeceu a 

presença de todos dando por encerrado os trabalhos da presente reunião, 

sendo lavrada a presente ata, que depois de lida e aprovada, será assinada 

por todos. 

 

  


