
ATA N° 026/2021 

Aos cinco dias do mês de Julho de dois mil e vinte e um, na sede do Poder 

Legislativo Municipal de Lajeado, realizou-se a vigésima quinta reunião das 

Comissões, com os seguintes presentes: Vereadores: Adriano Rosa, Jones 

Barbosa da Silva, Ana Rita da Silva Azambuja, Antônio Marcos Schefer, 

Carlos Eduardo Ranzi, Deolí Gräff, Heitor Luiz Hoppe, Alex Schmitt, Márcio 

Dal Cin, Paula Thomas e Mozart Pereira Lopes; Assessores: Francine 

Gabriele Bald, Jones Fiegenbaum, Oilquer João Soares dos Santos, 

Fernando Fernandes de Aguiar, Fernando Dall Azen, Guilherme Basso, 

Adriana Ledur e Marcos Ruschel; Assessor Jurídico Gustavo Heinen; 

Assessora de Imprensa Jaqueline Backes; Assessoras de Comissões: Vanuza 

Adriana De Rosso e Nicole Taís Dias. Deu-se início a reunião com a leitura e 

aprovação da ata da reunião anterior. Presidindo a reunião o Presidente da 

Comissão de Justiça e Redação Alex colocou em pauta o PL 047-01/2021 – 

Que autoriza a abertura de Crédito Especial para o pagamento de reajuste 

do contrato nº 113/2015, firmado com Adilson Fernandes Lemos EIRELI. As 

comissões deliberaram pela legalidade e prosseguimento do projeto. PL 

048-01/2021 – Que cria o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com 

Deficiência e dispõe sobre Políticas dos Direitos das Pessoas com 

Deficiência. Projeto ficará retido aguardando informações solicitadas ao 

executivo. PLC 005-01/2021 -  Que institui o Regime de Previdência 

Complementar no âmbito do Município de Lajeado; fixa o limite máximo 

para a concessão de aposentadorias e pensões pelo regime de previdência 

de que trata o art. 40 da Constituição Federal; autoriza a adesão a plano de 

benefícios de previdência complementar; e dá outras providências. Márcio 

leu a mensagem justificativa do projeto. Alex sugeriu que as comissões 

solicitem parecer jurídico. Ranzi pensa que os sindicatos poderiam se 

posicionar. Ana sugere que se convide alguém do RPPS. A comissão de 

Justiça e Redação decidiu solicitar parecer jurídico. A comissão de finanças 

e orçamento decidiu atender as sugestões dos vereadores Ranzi e Ana. 

Veto ao CM 022 – Márcio leu as razões do veto. Alex sugere que as 

comissões solicitem parecer jurídico. As comissões decidiram solicitar 

parecer jurídico com o voto contrário do vereador Márcio. CM 029-01/2021 

– Que revoga expressamente as leis que especifica. As comissões 

deliberaram pela legalidade e prosseguimento do projeto. CM 033-01/2021 

– Que estabelece prioridade para a vacinação de pessoas com Transtorno 

do Espectro do Autismo TEA e lactantes contra a COVID-19. Gustavo deu 

parecer jurídico pela ilegalidade do projeto. As comissões decidiram seguir 



o parecer jurídico. CM 034-01/2021 – Que altera dispositivos da Lei 

Municipal nº 10.945 de 18 de dezembro de 2019 e dá outras providências. 

Projeto fica com as comissões. A emenda ao PLC 003 será analisada na 

próxima reunião, por falta do documento físico. Emendas ao CM 016-

01/2021 – emenda 04, as comissões deliberaram pela ilegalidade da 

emenda, as emendas 05 e 06 ficaram com o jurídico para parecer. CM 025-

01/2021 – Que dispõe sobre a instalação em praças e parques públicos de 

brinquedos adaptados e equipamentos especialmente desenvolvidos para 

lazer e recreação de crianças com deficiência e/ou portadoras de 

mobilidade reduzida e necessidades especiais, no âmbito do Município de 

Lajeado e dá outras providências. Márcio leu o parecer apresentado pelo 

contador da casa, projeto ficará retido para que os autores providenciem 

um estudo de impacto financeiro orçamentário. Relatório Final da 

Comissão Temporária Especial para analisar o Contrato de Prestação 

Integral e as entregas de serviços prestados pela CORSAN. Márcio leu as 

considerações finais do relatório elaborado pela comissão. As comissões 

deliberaram pela legalidade e prosseguimento do relatório. Sem mais 

assuntos a tratar o Presidente da Comissão de Justiça e Redação Alex 

Schmitt deu por fim a reunião e assim a presente ata, que depois de lida e 

aprovada será assinada por todos os presentes.   

 


