
ATA N° 035/2021 

Aos oito dias do mês de Setembro de dois mil e vinte e um, na sede do Poder 

Legislativo Municipal de Lajeado, realizou-se a trigésima quarta reunião das 

Comissões, com os seguintes presentes: Vereadores: Mozart Pereira Lopes, 

Lorival Ewerling dos Santos Silveira, Jones Barbosa da Silva, Ana Rita da Silva 

Azambuja, Heitor Luiz Hoppe, Alex Schmitt, Paula Thomas e Deolí Gräff; 

Assessores: Oilquer João Soares dos Santos, Felipe dos Santos, Jones 

Fiegenbaum, Adriana Ledur, Guilherme Bolsi, Eliana Delavechia Schneider, 

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

Assessor Jurídico Gustavo Heinen; Assessora de Imprensa Jaqueline Backes; 

Assessoras de Comissões: Nicole Taís Dias e Vanuza Adriana De Rosso; 

Convidados: Diretor da Secretaria de Meio Ambiente Cassiano Black, 

Engenheira Química responsável pelo Aterro Sanitario Bianca Moccelin e a 

Coordenadora de Departamento do CRAM Ana Maria Lazzaron Pereira. 

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 066-01/2021 – Que Autoriza a 

abertura de Crédito Especial para custear despesas decorrentes da 

aquisição de novo software para a balança de pesagem da Central de 

Triagem e Aterro Sanitário do Município. Bianca falou da importância que a 

aquisição deste software tem para o melhor desenvolvimento dos 

trabalhos no aterro. Os vereadores fizeram diversos questionamentos aos 

convidados. Ana solicitou o valor que o município gasta com terceirizadas 

que trabalham diretamente no aterro. Cassiano diz não saber o valor exato, 

mas se propôs a encaminhar aos vereadores posteriormente. As comissões 

deliberaram pela legalidade e prosseguimento do projeto. PL 068-01/2021 

– Que altera a Lei nº 9.226, de 04 de setembro de 2013, que autoriza o 

Poder Executivo a repassar aluguel social às famílias de baixa renda em 

situação de vulnerabilidade social. Ana falou sobre o aluguel social e a 

violência contra a mulher. Ana dissertou sobre a emenda que apresentou 

ao projeto. As comissão de justiça e redação sugeriu uma alteração na 

redação da emenda e a vereadora autora aprovou a alteração. As comissões 

deliberaram pela legalidade e prosseguimento do projeto e da emenda. CM 

059-01/2021 – Que inclui o conteúdo sobre cultura tradicionalista nas 

EMEFs e dá outras providências. Alex leu a mensagem justificativa do 

projeto. Mozart falou sobre o projeto no qual é um dos autores. As 

comissões decidiram ficar com o projeto retido. PLC 010-01/2021 – Que 

institui o Regime Especial de Compensação de Horas em relação aos 



servidores afastados do trabalho, com a manutenção da remuneração, em 

razão da pandemia do Coronavírus (COVID-19). Os sindicatos, conforme 

combinado, encaminharam as comissões sugestões de compensações. O 

assessor jurídico apresentou parecer pela legalidade do projeto. As 

comissões decidiram permanecer com o projeto retido para que todos os 

vereadores possam analisar os documentos recebidos. PL 073-01/2021 – 

Que autoriza o Poder Executivo Municipal a receber, na forma de dação em 

pagamento, uma área de terrenos urbana de propriedade de Semilda 

Schneider. Heitor leu a mensagem justificativa do projeto. Alguns 

vereadores tiveram que se ausentar da reunião, ficando essa sem quórum. 

Os projetos que estavam pautados e não foram analisados serão incluídos 

na pauta da próxima reunião. 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.   

 


