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  ATA N° 036/2021  
Aos trinta e um (31) dias do mês de agosto do ano dois mil e vinte e um, 
na Sede do Poder Legislativo, foi realizada a trigésima quinta (35ª) 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 119-01/2021, 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 do Senhor Getúlio Nezello Filho. ATA Nº 035/2021 da Sessão 
Ordinária foi aprovada por unanimidade. EXPEDIENTE: Conforme 
Boletim nº 035/2021 em anexo. VEREADORES INSCRITOS: Jones 
Barbosa dos Santos, Antônio Marcos Schefer, Carlos Eduardo Ranzi, 
Ederson Fernando Spohr, Paula Thomas, Lorival Ewerling dos Santos 
Silveira, Deoli Graff, Alex Schmitt, Sérgio Luiz Kniphoff, Heitor Luiz 
Hoppe e Isidoro Fornari Neto justificaram as indicações lidas no 
Expediente. Mozart Pereira Lopes solicitou que fosse votado ainda na 
Sessão do dia de hoje o Projeto de Lei nº 75-01/2021 de autoria do Poder 

Executivo.  OS SEGUINTES PROCESSOS FORAM APROVADOS 
POR UNANIMIDADE: Processo nº 62.994 contendo Projeto de Lei nº 
067-01/2021 de autoria do Poder Executivo, que: “ Autoriza a abertura de 
Crédito Especial”. Processo nº 62.996 contendo Projeto de Lei nº 069-
01/2021 de autoria do Poder Executivo, que: “ Autoriza a contratação 
temporária de excepcional interesse público de 03 (três) fiscais de 
planejamento, 01 (um) engenheiro civil, 2 (dois) arquitetos e 01 (um) 
auxiliar de administração. Processo nº 63.046 contendo Projeto de Lei nº 
075-01/2021 de autoria do Poder Executivo, que: “ Autoriza a contratação 
temporária de excepcional interesse público de 01 (um) monitor de 

creche”.OS SEGUINTES PROCESSOS FORAM APROVADOS 
POR UNANIMIDADE: Processo nº 63.010 contendo requerimento de 
autoria da Vereadora Ana Rita da Silva Azambuja que: “ Solicita o envio 
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de Oficio ao Poder Executivo que estude a possibilidade de instituir 
Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação. 
Especificamente no caso do setor público, a informatização dos serviços 
proporciona inúmeros benefícios, tais como: a democratização do acesso 
à informação; ampliação da prestação de serviços por meios eletrônicos; 
economia de tempo e eliminação de filas para o cidadão; transparência 
nas ações governamentais; redução de custo para a administração 
pública; melhor qualidade nos serviços prestados; melhoria e ampliação 
do relacionamento com a sociedade e com outros níveis de governo; 
disponibilização aos gestores públicos de informações atualizadas, 
confiáveis e com rapidez aos gestores públicos e que auxiliem na tomada 
de decisão. Mas, obviamente, para que a Administração Pública 
Municipal possa usufruir os benefícios proporcionados pela TI, faz-se 
necessária a definição de uma política para essa área, onde fiquem 
explicitados as diretrizes e os objetivos a serem alcançados. Neste sentido, 
o Plano Diretor de Tecnologia da Informação contribui para definição de 
uma política de TI para o Poder Executivo Municipal, que busque a 
maximização dos benefícios trazidos por essas novas tecnologias para a 
modernização da gestão pública. Tal política deverá contribuir para a 
construção das bases para a formação do Governo Eletrônico no Poder 
Executivo Municipal, devendo incluir: o Gerenciamento Eletrônico de 
Documentos; a informatização dos processos internos; melhor integração 
tanto dos órgãos da Administração quanto com órgãos de outras 
Unidades da Federação, com vistas a uma gestão colaborativa; melhoria 
do atendimento à sociedade; intensificação do uso da TI; disponibilização 
da base de dados, contribuindo para gestão do conhecimento; além de 
“enquadrar” o Poder Executivo à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. 
 Processo nº 63.002 contendo requerimento de autoria do Vereador 
Antônio Marcos Schefer, que: “ Solicita ao Poder Executivo/ Prefeito 
Municipal/Expresso Azul de Transporte SA que em todas as paradas de 
ônibus existentes no município, seja feita a colocação de placas contendo 
os horários disponíveis e as rotas que os mesmos fazem, pois isso 
facilitaria para todos, tendo em vista que poderiam se organizar melhor. 
Processo nº 63.020 contendo requerimento de autoria do Vereador Deoli 
Graff, que: “  Solicita que seja enviado convite ao zootecnista da Emater 
Regional Lajeado, senhor JOÃO ALFREDO DE OLIVEIRA SAMPAIO. O 
objetivo é o mesmo usar o espaço da TRIBUNA LIVRE, na sessão 
ordinária da Câmara, para tratar dos seguintes assuntos: As águas do Rio 
Taquari; O repovoamento com alevinos no Rio Taquari; A presença de 
palometas no Rio Taquari. Processo nº 63.022 contendo requerimento de 
autoria do Vereador Carlos Eduardo Ranzi, que: “ Solicita ao Poder 
Executivo e a Empresa Compacta Blocos de Concreto, que conforme 
citado no item 001, do contrato n° 116/2015, que trata sobre a coleta de 
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lixo, que seja feita a limpeza no entorno das lixeiras públicas.Processo nº 
63.042 contendo requerimento de autoria do Vereador Adriano Rosa dos 
Santos, que: “ Solicita o envio de Ofício em forma de Moção de apoio a 
aprovação da Proposta de Emenda à Constituição  (PEC) 391/2017, que 
prevê o aumento de 1%  do FPM de setembro escalonado ao longo de 
quatro anos.  A Câmara de Vereadores de Lajeado, atrás do vereador 
ADRIANO ROSA (PSB) e demais parlamentares abaixo signatários, vem, 
na forma regimental, apresentar para fins ser deliberada em Plenário e 
esta Casa possa enviá-la para a Câmara dos Deputados a CNM – 
Confederação Nacional dos Municípios  e  ao Deputado Federal Heitor 
José  Schuch a presente MOÇÃO DE APOIO, a aprovação da Proposta 
de Emenda à Constituição (PEC) 391/2017, que aguarda apenas 
aprovação do Plenário da Câmara dos Deputados e da promulgação. A 
proposta prevê o aumento escalonado ao longo de quatro anos de 1% do 
FPM de setembro.  Assim, se a PEC tiver tramitação concluída, o 
município receberá mais 0,25% deste valor ainda este ano. 
JUSTIFICATIVA: Considerando que a pandemia atingiu diretamente a 
queda da arrecadação nos cofres municipais, a Câmara de Vereadores de 
Lajeado está preocupada com a situação financeira do município. 
Acreditamos que a aprovação da PEC 391/2017, que prevê o aumento de 
1% do FPM escalonado ao longo dos quatro anos, ajudará a amenizar as 
perdas da pandemia. Esse valor com valores atualizados pela Secretaria 
da Fazenda, representa R$ 1.864.667,44. Esse foi o valor que o município 

recebeu de repasse no mês de julho. OS SEGUINTES PROCESSOS 
FORAM APROVADOS POR UNANIMIDADE: Processo nº 63.051, 
contendo requerimento de autoria da Mesa Diretora. Processos nº 63.052 
e 63.058, contendo requerimentos de autoria do Vereador Mozart Pereira 
Lopes. Processo nº 63.056, contendo requerimento de autoria do Vereador 
Alex Schmitt. Processos nº 63.057 e 63.079, contendo requerimentos de 
autoria do Vereador Adriano Rosa. Processos nº 63.059, 63.073 e 63.074, 
contendo requerimentos de autoria do Vereador Sergio Luiz Kniphoff. 
Processos nº 63.060, 63.061, 63.062, 63.063, 63.064, 63.065 e 63.076, 
contendo requerimentos de autoria da Vereadora Ana Rita da Silva 
Azambuja. Processo nº 63.066, contendo requerimento de autoria do 
Vereador Deolí Gräff.Processos nº 63.068, 63.069, 63.070 e 63.071, 
contendo requerimentos de autoria do Vereador Carlos Eduardo 
Ranzi.Processo nº 63.077, contendo requerimento de autoria do Vereador 
Márcio Dal Cin. Processo nº 63.080, contendo requerimento de autoria da 
Vereadora Paula Daiana Thomas.Processos nº 63.081 e 63.083, contendo 
requerimentos de autoria do Vereador Antônio Marcos Schefer.Processos 
nº 63.085, 63.087, 63.088, 63.089, 63.090 e 63.091, contendo requerimentos 
de autoria do Vereador Jones Barbosa da Silva.Processo nº 63.092, 
contendo requerimento de autoria do Vereador Heitor Luiz Hoppe. 
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Processo nº 63.094, contendo requerimento de autoria do Vereador 
Ederson Fernando Spohr.Processo nº 63.100, contendo requerimento de 
autoria do Vereador Isidoro Fornari Neto. Processo nº 63.072, contendo 
requerimento de autoria do Vereador Carlos Eduardo Ranzi e Jones 
Barbosa da Silva. AVISOS GERAIS: A solicitação do Vereador Lorival 
Ewerling dos Santos Silveira que sugeriu a troca do expediente do dia 06 
de setembro para o dia 25 de setembro, a Mesa Diretora acatou o pedido e 
colocou em votação o que obteve aprovação unânime dos Vereadores.   
Nada mais a tratar, o Senhor Presidente, após determinar a próxima 
Sessão Ordinária para o dia nove (09) de setembro 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, 31 de agosto 
de 2021.  
 
 
 
       Márcio Dal Cin                                          Heitor Luiz Hoppe 
          Secretário                             Vice-Presidente   
 
 
 
 
                                         Isidoro Fornari Neto 
                                                 Presidente 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


