
Página 1 de 6 
 

  ATA N° 029/2021  
Aos treze (13) dias do mês de julho do ano dois mil e vinte e um, na Sede 
do Poder Legislativo, foi realizada a vigésima oitava (28ª) Sessão 
Ordinária, da Primeira Sessão Legislativa - 18ª Legislatura, da Câmara 
Municipal de Lajeado. A Sessão foi realizada de forma PRESENCIAL, 
conforme estabelece o Decreto Legislativo nº 118-01/2021, que: “Altera o 
Decreto Legislativo 100-04/2020 que estabelece medidas atinentes à 
organização, funcionamento, segurança e serviços junto à 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: Isidoro Fornari Neto, Heitor Luiz Hoppe, 
Márcio Dal Cin, Ana Rita da Silva Azambuja, Lorival Ewerling dos 
Santos Silveira,  Jones Barbosa da Silva, Sérgio Luiz Kniphoff, Carlos 
Eduardo Ranzi, Alex Schmitt, Ederson Fernando Spohr, Antônio Marcos 
Schefer, Paula Daiana Thomas, Deoli Graff, Adriano Rosa dos Santos e 
Mozart Pereira Lopes. Verificada a presença do número regimental o 
Senhor Presidente Isidoro Fornari Neto abriu os trabalhos invocando o 
nome de Deus. O Secretário da Mesa Vereador Márcio Dal Cin, leu um 
texto da Sagrada Escritura. Na continuidade foi feito um minuto de 
silêncio em memória ao falecimento das vítimas da COVID-19 e seus 
familiares e aos Senhores Dr. Guinter Fleischut e  Dr. Ney Fensterseifer. 
ATA Nº 028/2021 da Sessão Ordinária foi aprovada por unanimidade. 
EXPEDIENTE: Conforme Boletim nº 028/2021 em anexo. VEREADORES 

INSCRITOS: Heitor Luiz Hoppe, Mozart Pereira Lopes, Alex Shmitt, 
Ana Rita da Silva Azambuja, Paula Thomas, Antônio Marcos Schefer, 
Deoli Graff, Lorival Ewerling dos Santos Silveira, Ederson Spohr, Carlos 
Eduardo Ranzi, Jones Barbosa da Silva, Adriano Rosa dos Santos, Márcio 
Dal Cin justificaram as indicações lidas no Expediente. Isidoro Fornari 
Neto entregou requerimento à Mesa Diretora em nome da Casa que: “  
Solicita o envio de Ofício ao Governador do Estado do RS, encaminhando 
expressa discordância quanto aos critérios de escolha das empresas que 
irão administrar as praças de pedágio a serem instaladas na região do 
Vale do Taquari, principalmente junto à RS 130 e RS 453. Nesse sentido, a 
imposição do critério de outorga, onde a empresa vencedora paga ao 
Governo do Estado adiantamento para assumir a rodovia, poderá causar 
prejuízos à economia regional, uma vez que resultará em elevação dos 
custos de logística, os quais seriam reduzidos caso o critério 
preponderante a ser observado fosse o menor preço da tarifa. Igualmente, 
reside a irresignação desta Casa Legislativa no fato de que, embora os 
custos havidos com o adiantamento derivado da outorga, que serão 
suportados em grande parte pelos habitantes desta região, visto que 
repassados pela vencedora aos usuários dos trechos a serem pedagiados, 
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não serão, obrigatoriamente, investidos aqui na região. Como se sabe, 
poderão compor o caixa único do Estado, sendo utilizados segundo 
critérios discricionários do Governo. Dessa forma, pugna-se, num 
primeiro momento, contra a inclusão do critério de outorga, entendendo-
se mais adequada a observância exclusiva à menor tarifa. Ainda assim, 
caso se decida pela manutenção do critério guerreado, requer-se a 
vinculação dos valores derivados com gastos e investimentos diretos aqui 
nesta região do Vale do Taquari. Remeter-se-á cópia do presente às 
Câmaras de Vereadores dos municípios desta região, para fins de 
conhecimento e tomada de providências que entendam convenientes. 

ORDEM DO DIA: OS SEGUINTES PROCESSOS FORAM 
APROVADOS POR UNANIMIDADE: Processo n° 62.564, contendo 
o Projeto de Lei Complementar n° 005-01/2021, deu autoria do Poder 
Executivo 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”. Processo n° 62.589, 
contendo o Projeto de Lei CM n° 035-01/2021, de autoria da Vereadora 
Ana Rita Da Silva Azambuja que: “Altera a Lei nº 10.470, de 27 de 
setembro de 2017 que dispõe sobre a adoção de logradouros de lazer e 
cultura, e dá outras providências”. O SEGUINTE PROCESSO FOI 
APROVADO COM 13 VOTOS À FAVOR E 01 CONTRÁRIO, COM 
EMENDAS.Processo n° 61.937, contendo o Projeto de Lei CM n° 016-
01/2021, de autoria do Vereador Alex Schmitt que: “Reconhece as 
atividades presenciais das redes pública e privada de ensino como 
essenciais para a população de Lajeado”. Emenda Modificativa: Modifica 
o artigo 1º e 2º do Projeto de Lei CM nº 16-01/2021.Fica modificado o 
artigo 1° e 2° do Projeto de Lei CM nº 016-01/2021, passando a vigorar a 
seguinte redação: 
“ 
Art. 1º Ficam reconhecidas no Município de Lajeado as seguintes 
atividades presenciais como essenciais para a população em tempos de 
crises ocasionadas por moléstias contagiosas ou catástrofes naturais:  
a) de redes pública e privada de ensino  
b) de atividade religiosas  
Art. 2º As atividades presenciais ficam reconhecidas como essenciais: 
a. de ensino da rede pública e da rede privada, destinadas à educação 
infantil e ao ensino fundamental, bem como ao apoio pedagógico ou a 
cuidados com crianças e adolescentes; 
b. de atividades religiosas realizadas em templos, santuários, centros, 
igrejas ou fora deles. 

§ 1º (...) 
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§ 2º (...) 
EMENDA MODIFICATIVA APROVADA POR 09 VOTOS A FAVOR DA 
EMENDA, 04 CONTRÁRIOS E  01 ABSTENÇÃO. Modifica o artigo 1º e 
2º do Projeto de Lei CM nº 16-01/2021. Fica modificado o artigo 1° e 2° do 
Projeto de Lei CM nº 016-01/2021, passando a vigorar a seguinte redação: 
“ 
Art. 1º Ficam reconhecidas no Município de Lajeado as seguintes 
atividades presenciais como essenciais para a população em tempos de 
crises ocasionadas por moléstias contagiosas ou catástrofes naturais:  
a) de redes pública e privada de ensino  
b) de atividade religiosas  
c) de esportes individuais e coletivos 
Art. 2º As atividades presenciais ficam reconhecidas como essenciais: 

a. de  ensino da rede pública e da rede privada, destinadas à 
educação infantil e ao ensino fundamental, bem como ao apoio 
pedagógico ou a cuidados com crianças e adolescentes; 

b. de atividades religiosas realizadas em templos, santuários, centros, 
igrejas ou fora deles. 

c. de esportes individuais e coletivos realizados em qualquer área do 
município 

§ 1º (...) 
§ 2º (...) 

EMENDA MODIFICATIVA APROVADA POR 12 VOTOS A FAVOR, 01 
VOTOS CONTRÁRIO E 01 ABSTENÇÃO.Modifica o artigo 1º e 2º do 
Projeto de Lei CM nº 16-01/2021.Fica modificado o artigo 1° e 2° do 
Projeto de Lei CM nº 016-01/2021, passando a vigorar a seguinte redação: 
“ 
Art. 1º Ficam reconhecidas no Município de Lajeado as seguintes 
atividades presenciais como essenciais para a população em tempos de 
crises ocasionadas por moléstias contagiosas ou catástrofes naturais:  
a) de redes pública e privada de ensino  
b) de atividades religiosas  
c) de esportes individuais e coletivos 
d) transportes de vans escolares  
Art. 2º  Ficam reconhecidas como essenciais as atividades presenciais de: 
a.  ensino da rede pública e da rede privada, destinadas à educação 
infantil e ao ensino fundamental, bem como ao apoio pedagógico ou a 
cuidados com crianças e adolescentes; 
b. atividades religiosas realizadas em templos, santuários, centros, 
igrejas ou fora dele. 
c. esportes individuais e coletivos realizados em qualquer área do 
município. 
d. Transportes de vans escolares. 
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§ 1º (...) 
§ 2º (...) 

EMENDA MODIFICATIVA  APROVADA POR 13 VOTOS A FAVOR 
E 01 ABSTENÇÃO:  Modifica o parágrafo 1º do artigo 2º do Projeto de 
Lei CM nº16/2021. Fica modificado o parágrafo 1° do artigo 2° do Projeto 
de Lei CM nº 016-01/2021, passando a vigorar a seguinte redação: 
“ 
Art. 1º Ficam reconhecidas no Município de Lajeado as seguintes 
atividades presenciais como essenciais para a população em tempos de 
crises ocasionadas por moléstias contagiosas ou catástrofes naturais:  
a) de redes pública e privada de ensino  
b) de atividade religiosas  
c) de esportes individuais e coletivos 
Art. 2º  Ficam reconhecidas como essenciais as atividades presenciais de: 
a. ensino da rede pública e da rede privada, destinadas à educação 
infantil e ao ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, cursos 
técnicos e estágios, bem como ao apoio pedagógico ou a cuidados com 
crianças e adolescentes; 
b. atividades religiosas realizadas em templos, santuários, centros, 

igrejas ou fora deles. 
c. esportes individuais e coletivos realizados em qualquer área do 

município. 
§ 2º (...) 

O SEGUINTE PROCESSO FOI RETIRADO PELOS AUTORES: 
Processo n° 62.244, contendo o Projeto de Lei CM n° 025-01/2021, de 
autoria dos Vereadores Márcio Dal Cin, Ana Rita da Silva Azambuja, 
Jones Barbosa da Silva e Sergio Luiz Kniphoff 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”.O SEGUINTE PROCESSO FOI APROVADO POR 
UNANIMIDADE:Processo n° 62.585, contendo o Requerimento n° 
886/2021, de autoria da Vereadora Ana Rita da Silva Azambuja que: 
“Solicita ao Poder Executivo que implemente o sistema de matrículas on-

line na Rede Municipal de Educação”. OS SEGUINTES PROCESSOS 
FORAM APROVADOS POR UNANIMIDADE: Processo nº 62.634, 
contendo requerimento de autoria do Vereador Alex Schmitt. Processo n° 
62.635, contendo requerimento de autoria do Vereador Ederson Fernando 
Spohr. Processo nº 62.637, contendo requerimento de autoria do Vereador 
Adriano Rosa.  Processo nº 62.638, contendo requerimento de autoria do 
Vereador Mozart Pereira Lopes. Processos nº 62.639, 62.640, 62.641, 
62.642, 62.643, 62.644 e 62.645, contendo requerimentos de autoria da 
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Vereadora Ana Rita da Silva Azambuja.  Processo nº 62.648, contendo 
requerimento de autoria do Vereador Sergio Luiz Kniphoff. Processo nº 
62.649, contendo requerimento de autoria do Vereador Deolí Gräff.  
Processo nº 62.650, contendo requerimento de autoria do Vereador 
Antônio Marcos Schefer. Processos nº 62.654, 62.655 e 62.656, contendo 
requerimentos de autoria dos Vereadores Lorival Ewerling dos Santos 
Silveira. Processos n° 62.661, 62.662, 62.663, 62.664, 62.665, 62.666, 62.667, 
62.668, 62.669 e 62.671, contendo requerimentos de autoria do Vereador 
Jones Barbosa da Silva. Processos nº 62.672, 62.673, 62.674, 62.675, 62.676, 
62.677 e 62.678, contendo requerimentos de autoria do Vereador Carlos 
Eduardo Ranzi. Processo nº 62.680, contendo requerimento de autoria do 
Vereador Isidoro Fornari Neto. Processos nº 62.681 e 62.682, contendo 
requerimentos de autoria da Vereadora Paula Thomas. Processos nº 
62.683 e 62.684, contendo requerimentos de autoria do Vereador Heitor 
Luiz Hoppe. Processo nº 62.685, contendo requerimento de autoria do 
Vereador Márcio Dal Cin. Nada mais a tratar, o Senhor Presidente, após 
determinar a próxima Sessão Ordinária para o dia vinte (20) de julho de 
2021, 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, 13 de julho de 2021.  
 
 

Márcio Dal Cin                                                Heitor Luiz Hoppe 
             Secretário                           Vice-Presidente   
 
 
 
                                         Isidoro Fornari Neto 
                                                 Presidente 
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