
ATA N° 027/2021 

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

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

Comissões, com os seguintes presentes: Vereadores: Lorival Ewerling dos 

Santos Silveira, Adriano Rosa, 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: 

Guilherme Bolsi, Eliana Delavechia Schneider, 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; Assessora de Comissão Vanuza 

Adriana De Rosso; Convidados: Diretora Administrativa Financeira do RPPS 

Claudia Weber, Diretora Previdenciária do RPPS Patrícia Cristine Scheibel, 

Secretária de Administração Elisangela Hoss de Souza e o Coordenador de 

Projetos Especiais e Captação de Recursos de Lajeado Isidoro Fornari Neto. 

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 055-01/2021 – Que autoriza o Poder 

Executivo Municipal a executar obras de infraestrutura na ERS130, 

recebendo imóveis em troca e dando quitação de dívida de repasse de 

saúde com o Estado do Rio Grande do Sul e o Departamento Autônomo de 

Estradas de Rodagem do Rio Grande do Sul – DAER. Márcio leu a mensagem 

justificativa do projeto. Fornari explanou sobre o projeto. Ana sugere que 

conste no projeto que o dinheiro voltará à saúde. Heitor diz que o projeto 

é extenso e os vereadores precisam analisar com mais cautela. Márcio acha 

interessante ter todos os dados, do projeto e da obra antes da aprovação 

do projeto e sugere que o projeto fique retido para que se busque mais 

informações. A comissão de Justiça e Redação deliberou pela legalidade e 

constitucionalidade do projeto. Em deliberação da Comissão de Finanças e 

Orçamento decidiu ficar com o projeto retido para análise. 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. Alex leu a posição do 

SISPUMUL (Sindicado dos Servidores Públicos Municipais). Gustavo 

apresentou parecer jurídico pela legalidade do projeto. Elis falou sobre a 

reforma da previdência e os reflexos que atingiram os entes públicos. Disse 



ainda que a emenda 001 possui vício de iniciativa. Márcio fez 

questionamentos as convidadas. Claudia falou sobre o cálculo atuarial. As 

comissões deliberaram pela legalidade do projeto e solicitaram parecer 

jurídico para a Emenda 001. As emendas ao CM 016-01/2021 receberam 

parecer jurídico, ambas pela legalidade, mas Gustavo ressaltou que a 

aprovação de uma prejudica a aprovação da outra. As comissões 

deliberaram pela legalidade e prosseguimento das emendas. 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. O projeto ficará retido aguardando informações do executivo. 

PL 052-01/2021 – Que altera a Lei nº 10.967, de 31 de dezembro de 2019, 

que autoriza o Município de Lajeado a doar à FUNDEF – Fundação para 

Reabilitação das Deformidades Crânio Faciais duas áreas de terrenos para 

construção de um hospital. Paula diz que o projeto contém erros na 

redação, como o número de matriculas. Heitor pede que o executivo seja 

oficiado e que este corrija a redação do projeto. Mozart falou da 

importância do projeto e questiona se o Plano Diretor permite essa 

atividade no local. Pensa que os vereador poderiam ir visitar a área. As 

comissões deliberaram e decidiram ficar com o projeto retido. PL 053-

01/2021 – Que dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2022-

2025. Deolí pede para que o projeto seja discutido na próxima reunião para 

que possam analisar melhor o projeto, inclusive solicitou que o Secretário 

da Fazenda seja convidado para esclarecer possíveis dúvidas dos 

vereadores. As comissões decidiram ficar com o projeto retido e convidar o 

Secretário para participar da próxima reunião. 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 irá retirar o projeto. As comissões decidiram 

ficar com o projeto retido. CM 034-01/2021 – Que altera dispositivos da Lei 

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

Mozart diz que o executivo terá dificuldade em executar o projeto caso seja 

aprovado. Márcio possui duvidas referente ao plano diretor e solicita 

parecer jurídico. Mozart dissertou sobre uma possível emenda. As 

comissões acataram a solicitação do vereador Márcio. Projeto fica com o 

jurídico para parecer. Veto ao CM 022-01/2021 - Sr. Prefeito decidiu VETAR 

o PL CM nº 0 22 0 1 /2021, que Acrescenta os §§ 5º e 6º do art. 1º da Lei 



Municipal nº 5.976/1997, que concede benefícios fiscais a idosos, inválidos 

e órfãos de pai e mãe até a idade de 21 anos”. Gustavo explicou as razões 

do veto e apresentou parecer pela ilegalidade do veto. As comissões 

deliberaram pelo prosseguimento do veto. Assuntos Gerais: Deolí informou 

que devido ao horário a reunião da Comissão do Regimento Interno será 

adiada para o próximo dia, após a reunião da Comissão de Revisão Legal. 

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.   

 


