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ATA N° 004/2022  
Aos  quinze  (15) dias do mês de fevereiro do ano dois mil e vinte e dois, 
na Sede do Poder Legislativo, foi realizada a terceira  (3ª) Sessão Ordinária, 
da Segunda Sessão Legislativa - 18ª Legislatura, da Câmara Municipal de 
Lajeado. A Sessão foi realizada de forma PRESENCIAL, conforme 
estabelece o Decreto Legislativo nº 120-01/2021, 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: Deoli Graff, Paula Daiana Thomas, Alex Schmitt, Isidoro 
Fornari Neto, Ederson Fernando Spohr, Ana Rita da Silva Azambuja, 
Lorival Ewerling dos Santos Silveira, Márcio Dal Cin,  Jones Barbosa da 
Silva, Sérgio Luiz Kniphoff, Carlos Eduardo Ranzi, Antônio Marcos 
Schefer, Heitor Luiz Hoppe, Mozart Pereira Lopes e Adriano Rosa dos 
Santos. Verificada a presença do número regimental o Senhor Presidente 
Deoli Graff abriu os trabalhos invocando o nome de Deus. O Secretário da 
Mesa Vereador Alex Schmitt, leu um texto da Sagrada Escritura.  ATA Nº 

003/2021 da Sessão Ordinária foi aprovada por unanimidade. 
EXPEDIENTE: Conforme Boletim nº 003/2022 em anexo. VEREADORES 

INSCRITOS: Paula Daiana Thomas, Sérgio Luiz Kniphoff, Ana Rita da 
Silva Azambuja, Isidoro Fornari Neto, Lorival Ewerling dos Santos 
Silveira, Heitor Luiz Hoppe, Carlos Eduardo Ranzi,  Marcos Schefer, Jones 
Barbosa da Silva, Adriano Rosa, Márcio Dal Cin, Alex Schmitt e Deoli Graff 
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 12-01/2021 de autoria do Poder Executivo e justificou as indicações lidas 

no Expediente.   ORDEM DO DIA: OS SEGUINTES PROCESSOS 
FORAM APROVADOS POR UNANIMIDADE: Processo nº 64.129, 
contendo o Projeto de Lei nº 008-02/2022, de autoria do Poder 
Executivo que: “Autoriza a abertura de Crédito Especial.” Processo 
nº 64.132, contendo o Projeto de Lei nº 009-02/2022, de autoria do 
Poder Executivo que: “Autoriza o Poder Executivo a conceder 
incentivo à empresa Refricomp Indústria de Componentes para 
Refrigeração Ltda.” Processo nº 64.078, contendo o Projeto de Lei CM 
nº 003-02/2022, de autoria da Vereadora Ana Rita da Silva Azambuja 
que: “Denomina de Rua FRANCISCO HENRIQUE SIEBEN – 
FRANÇA a Rua 16 localizada nos Loteamentos Parque dos 
Conventos II e Parque dos Conventos III, no Bairro Conventos.” 
Processo nº 64.079, contendo o Projeto de Lei CM nº 004-02/2022, de 
autoria da Vereadora Ana Rita da Silva Azambuja que: “Denomina 
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de Rua Eitor Pochmann a Rua 15, localizada nos Loteamentos Parque 
dos Conventos II e Parque dos Conventos III, bairro Conventos.”O 
SEGUINTE PROCESSO FOI APROVADO O PROJETO DE LEI 
SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI 120 DE 20 DE DEZEMBRO 
DE 2021 COM EMENDA. Processo n° 64.000, contendo o Projeto de 
Lei n° 120-01/2021, de autoria do Poder Executivo que: “Autoriza o 
Município de Lajeado a desmembrar, desafetar, afetar e doar um 
terreno urbano a Doraci Teresinha Dienstmann e Outros e dá outras 
providências”. Aprovado Projeto de Lei Substitutivo ao Projeto de Lei 
nº 120 de 20 de dezembro de 2021 com a seguinte redação: PROJETO 
DE LEI SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI N.º 120, DE 20 DE 
DEZEMBRO DE 2021. 
Autoriza o Município de Lajeado a desmembrar, desafetar, afetar e 
doar um terreno urbano a Doraci Teresinha Dienstmann e Outros e 
da ́ outras providências. 
O PREFEITO MUNICIPAL DE LAJEADO, Estado do Rio Grande do 
Sul, 
FAÇO SABER que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu 
sanciono e promulgo a seguinte Lei: 
Art. 1.º Fica o Poder Executivo autorizado a desmembrar o imo ́vel 
matriculado sob no 45.075 do Registro de Imo ́veis de Lajeado, com 
área total de 1.753,32m2 (um mil, setecentos e cinqu ̈enta e tre ̂s metros 
e trinta e dois decímetros quadrados), de propriedade do Munici ́pio 
de Lajeado, em duas áreas distintas, assim caracterizadas: 
I – LOTE “A” 
Um terreno urbano com superfície de 655,8459m², sem benfeitorias, 
situado à Rua Ruy Moraes de Azambuja distante 43,79 metros da 
esquina com Rua Joa ̃o Weiler Klein, Bairro Moinhos D'Água, 
Lajeado/RS, parte da matrícula no 45.075, com as seguintes 
dimensões e confrontações: ao oeste na extensão de 24,00 metros 
confronta-se com Rua Ruy Moraes de Azambuja, segue no sentido 
horário formando a ̂ngulo interno de 88°44', ao norte na extensa ̃o de 
27,51 metros confronta-se com propriedade de Projetos e 
Empreendimentos Imobiliários Antares Ltda., a seguir forma a ̂ngulo 
interno de 90°33', ao leste na extensa ̃o de 24,00 metros confronta-se 
com propriedades de José Carlos Petter, de Cristian Eduardo Fleck e 
Marciana Luisa Klaus e de Joa ̃o Eckhardt, a seguir forma a ̂ngulo 
interno de 89°27', ao sul na extensão de 27,21 metros confronta-se com 
lote B, encontrando o ponto inicial onde forma a ̂ngulo interno de 
91°16'. 
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II – LOTE “B” 
Um terreno urbano com superfície de 1.097,4741m², sem benfeitorias, 
situado à Rua Ruy Moraes de Azambuja distante 67,79 metros da 
esquina com Rua Joa ̃o Weiler Klein, Bairro Moinhos D ́Água, 
Lajeado/RS, parte da matrícula no 45.075, com as seguintes 
dimensões e confrontações: ao oeste na extensa ̃o de 40,722 metros 
confronta-se com Rua Ruy Moraes de Azambuja, segue no sentido 
horário formando a ̂ngulo interno de 88°44', ao norte na extensa ̃o de 
27,21 metros confronta-se com lote B, a seguir forma a ̂ngulo interno 
de 90°33', ao leste na extensa ̃o de 40,722 metros confronta-se com 
propriedades de Joa ̃o Eckhardt, de Vilmar Schumacher, de Antenor 
Grall, de Elar Ademir Khohn e de Irel Instalac ̧o ̃es Ltda., a seguir 
forma ângulo interno de 89°27', ao sul na extensa ̃o de 26,67 metros 
confronta-se com propriedade de Irel Instalac ̧o ̃es Ltda., encontrando 
o ponto inicial onde forma ângulo interno de 91°16'. 
Art. 2.º Fica o Poder Executivo autorizado a desafetar da destinac ̧ão 
de a ́rea verde e afetar para bem dominical o lote “B”, descrito no Art. 
1o, II, do imóvel matriculado sob o no 45.075, de propriedade do 
Município de Lajeado, no Cartório de Registro de Imo ́veis de Lajeado. 
Art. 3.º Fica o Poder Executivo autorizado a doar a ̀ Doraci Teresinha 
Dienstmann, inscrita no CPF sob no 533.478.460-87, Sigmar Luis 
Dienstmann, inscrito no CPF sob no 359.241.010-53, Cristiana 
Dienstmann, inscrita no CPF sob no 836.886.090-34, Artur Paulo 
Dienstmann, inscrito no CPF sob no 026.790.120-89, e Maila Ester 
Dienstmann, inscrito no CPF sob no 044.660.490-92 o imóvel 
correspondente ao lote “B”, descrito no Art. 1.º, II, com 1.097,4741m². 
Art. 4.º A doaça ̃o que trata esta Lei destina-se ao atendimento das 
determinaço ̃es acordadas nos autos do Inque ́rito Civil do Ministério 
Público, procedimento no 01518.000128/2018. 
Art. 5.º Os DONATÁRIOS deverão utilizar o imóvel objeto da doação 
exclusivamente para fins residenciais.  
Art. 6.º A doação deverá ser pactuada com cláusula de reversão, sob 
condição resolutiva expressa, devendo o imóvel doado retornar ao 
patrimônio do município na hipótese de descumprimento de 
qualquer obrigação ora assumida pelos DONATÁRIOS, em especial 
em caso de utilizarem-se do imóvel para destinação diversa da 
residencial. 
Parágrafo único. Qualquer atividade não residencial é vedada na área 
doada, mas em especial as de reciclagem ou qualquer outra que 
implique em depósito de materiais ao ar livre.  
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Art. 7.º Fica o Poder Executivo autorizado a doar os materiais de 
construção necessários para construção de quatro unidades de 
residência padrão popular mista, para Maiara Gabriela Dienstmann, 
Cristiana Dienstmann, Artur Paulo Dienstmann e Maila Ester 
Dienstmann. 
Parágrafo único. A doação dos materiais de construção fica 
condicionada ao respectivo donatário não possuir outro imóvel de 
sua propriedade no município. 
Art. 8.º Fica o Poder Executivo autorizado a doar os materiais de 
construção e executar a edificac ̧ão de uma unidade de reside ̂ncia 
padrão popular mista, para Doraci Teresinha Dienstmann e Sigmar 
Luis Dienstmann. 
Art. 9.º Fica o Poder Executivo autorizado a realizar servic ̧os de 
escavação e terraplenagem, a fim de preparar o terreno para a 
construção das unidades residenciais. 
Art. 10.º Para atender as despesas previstas nesta Lei, sera ̃o utilizadas 
as seguintes dotac ̧o ̃es orçamentárias: 
11.02 - Secretaria Municipal do Trabalho, Habitac ̧a ̃o e Assistência 
Social 16.482.0014.2111 – Manutenção do Fundo Municipal de 
Habitação 3.3.90.39 – Outros serviços de terceiro - PJ (707) 
Recurso: 1006 
11.02 - Secretaria Municipal do Trabalho, Habitac ̧a ̃o e Assistência 
Social 16.482.0014.1025 – Obras Fundo Municipal de Habitação 
4.4.90.51 – Obras e instalaço ̃es (700) 
Recurso: 1006 
11.02 - Secretaria Municipal do Trabalho, Habitac ̧a ̃o e Assistência 
Social 16.482.0014.2111 – Manutenção do Fundo Municipal de 
Habitação 3.3.90.32 – Material, bem ou serviço para distribuição 
gratuita (703) Recurso: 1006 
Art. 11.º As despesas de escriturac ̧ão, registro da doaça ̃o e demais 
emolumentos correrão por conta da doadora. 
Emenda Aditiva: Acrescenta o parágrafo único ao artigo 5° do Projeto 
de Lei Substitutivo nº 120/2021.  
Acrescenta o parágrafo único ao artigo 5° do Projeto de Lei 
Substitutivo nº 120/2021, passando a vigorar a seguinte redação: 
Art. 5° … 
Parágrafo único: O imóvel doado não poderá ser vendido, alugado, 
concedido, cedido, doado a terceiros, permutado ou negociado no 
prazo de 5 (cinco) anos após a promulgação desta lei”. Emenda 
aprovada por unanimidade. Emenda aprovada  por unanimidade. 
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O SEGUINTE PROCESSO FOI APROVADO POR 
UNANIMIDADE COM AS SEGUINTES EMENDAS: 
Processo n° 64.183, contendo o Projeto de Lei n° 12-02/2022, de 
autoria do Poder Executivo que: “Autoriza o Poder Executivo a 
conceder direito real de uso de três frações de áreas de terrenos 
urbanas para Bebidas Fruki S/A.” Emenda   MODIFICATIVA AO 
PROJETO DE LEI Nº PL 012/ - Modifica o Artigo 3º do PL, 
apresentando critérios de contrapartida da empresa FRUKI para a 
concessão de uso em área do Parque do Engenho. 

Assim Consta: 
Art. 3º Em contrapartida, competirá à empresa Bebidas Fruki 

S/A reformar e pavimentar uma trilha existente no Parque do 
Engenho, que o corta na direção norte-sul, com dimensão de 130 
(centro e trinta metros de comprimento) por 1,5 (um vírgula cinco 
metros de largura), de acordo com projeto a ser elaborado pelo Poder 
Executivo Municipal, até um limite máximo de R$ 34.070,20 (trinta e 
quatro mil, setenta reais e vinte centavos).  

Parágrafo único. A contrapartida estabelecida no caput, será 
proporcional ao número de áreas concedidas nesta lei efetivamente 
aproveitadas pela empresa para perfuração de poço tubular 
profundo.  

Proposta Modificativa: 
Art. 3º Em contrapartida, competirá à empresa Bebidas Fruki 

S/A promover benfeitorias e modificações de conservação no Parque 
do Engenho: 10 novos postes de iluminação: ao redor do lago e na 
gruta; colocação de 10  novos bancos ao redor do lago; conserto dos 
bancos já existentes nas imediações da gruta; Conserto das escadas no 
parque (mantendo a “rusticidade”); corrimões em todas as escadas; 
conserto da roda d’água; em nenhuma hipótese pavimentar trilhas e 
vias no parque, podendo identificar e sinalizar trilhas já existentes no 
interior do mesmo. 

Parágrafo único: A contrapartida estabelecida no caput será 
realizada conforme a efetivação do uso dos poços tubular profundo 
perfurados. Emenda aprovada por unanimidade. EMENDA 
MODIFICATIVA - Modifica o art. 4° do Projeto de Lei nº 012/2022. 
Modifica o art. 4° do Projeto de Lei nº 012/2022, passando a vigorar a 
seguinte redação: 
Art. 4° … 
“ O prazo da concessão será de 10 (dez) anos, com possibilidade de 
renovação por igual período.” Emenda aprovada por unanimidade. 
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EMENDA SUPRESSIVA AO PROJETO DE LEI Nº 12 DE 11 DE 
FEVEREIRO DE 2011. Retira o Artigo 5º do Projeto de Lei a 
argumentação da dispensa da licença pública 
Assim Consta: 
... 
Art. 5º É dispensada a concorrência pública para a concessão 
autorizada no art. 1º desta lei por tratar-se de interesse público 
voltado principalmente à manutenção da saúde pública e limpeza da 
área. 
... 
Proposta complementar: 
... 
Art. 5º É dispensada a concorrência pública para a concessão 
autorizada no art. 1º desta lei, por tratar-se de interesse público. 
Emenda aprovada por unanimidade.   
O SEGUINTE PROCESSO FOI APROVADO COM 08 VOTOS À 
FAVOR E 06 CONTRÁRIOS:Processo n° 64.047, contendo o Oficio 
n° 001-02/2022 - GAP de autoria do Poder Executivo que: “VETA 
INTEGRALMENTE o Projeto de Lei CM nº 075-01/2021, que “Dispõe 
sobre a publicidade da lista de espera para vagas nas Escolas de 
Ensino Fundamental do Município de Lajeado e dá outras 
providências.”O SEGUINTE PROCESSO FOI APROVADO COM 

12 VOTOS À FAVOR E 02 CONTRÁRIOS:Processo n° 64.056, 
contendo o Oficio n° 005-02/2022 - GAP de autoria do Poder 
Executivo que: “VETA INTEGRALMENTE a EMENDA ADITIVA Nº 
01 ao Projeto de Lei nº 117, de 09 de dezembro de 2021, que “autoriza 
o Poder Executivo a conceder incentivo fiscal às empresas Florestal 
Alimentos S/A e Fermau Participações LTDA.”O SEGUINTE 
PROCESSO FOI REJEITADO  POR 09 VOTOS CONTRÁRIOS AO 
PROJETO E  05 VOTOS FAVORAVEIS:Processo nº 64.077, 
contendo o Projeto de Lei CM nº 002-02/2022, de autoria do Vereador 
Carlos Eduardo Ranzi que: “Inclui o Parágrafo Único ao Art. 1º da Lei 
Municipal nº 6.699, de 8 de novembro de 2001, que proíbe o uso de 
celulares nas Escolas Municipais.” OS SEGUINTES PROCESSOS 

FORAM APROVADOS POR UNANIMIDADE: Processo nº 64.150 
contendo requerimento de autoria do vereador Sérgio Luiz Kniphoff, 
que: “ Encaminhar ofício ao Secretário Municipal do Meio Ambiente, 

questionando se existe alguma política pública de conscientização para a 
redução de propaganda impressa distribuída em nossa cidade. Já é 
consenso que um dos maiores causadores de sujeira nos centros urbanos 
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esta diretamente relacionada a distribuição ao público de propaganda 
impressa (folders, panfletos). Esse material, muitas vezes é rejeitado pelas 
pessoas nas vias públicas ao invés de ser descartado em locais apropriados 
como as lixeiras. Sugerimos fortemente que seja viabilizado pelo Executivo 
Municipal, em conformidade com o Secretariado do Meio Ambiente, um 
Projeto de Lei que exija a impressão desse material em papel reciclado e 
biodegradável minimizando assim, os danos causados pelo descarte 

inadequado nas vias públicas.” Processo nº 64.137 contendo 
requerimento de autoria da Vereadora Ana Rita da Silva Azambuja, 
que “ Requer envio de ofício ao Poder Executivo solicitando que estabeleça 

convênio com a Secretaria Estadual de Obras e Habitação para trazer para 
Lajeado o programa “Nenhuma Casa sem Banheiro”. O programa visa 
atender famílias de baixa renda e reduzir o déficit de saneamento no Rio 

Grande do Sul.” Processo nº 64.173 contendo requerimento de autoria 
do vereador Carlos Eduardo Ranzi, que: “ Solicita o envio de ofício à 
Secretaria do Planejamento, Urbanismo e Mobilidade, convocando o 
Secretário Giancarlo Bervian, para fazer uso da tribuna da Câmara de 
Vereadores com o objetivo de explicar as graves denúncias 
relacionadas à obra localizada no cruzamento da Avenida Benjamin 
Constant com a Rua Borges de Medeiros, no Bairro Centro, conforme 
largamente descrito na última sessão da Câmara de Vereadores, na 
qual têm-se utilizado subterfúgio de reforma quando na realidade 
ficariam, em teoria, apenas as paredes externas do prédio, e pelo 
relato, que não aconteceu. Ainda, se existem retaliações aos 
profissionais da área da construção (arquitetos / engenheiros) por 
denunciarem obras irregulares.” Processos nº 64.184 e 64.185, contendo 

requerimentos de autoria do Lorival Ewerling dos Santos Silveira. Processo 
nº 64.187, contendo requerimento de autoria do Vereador Mozart Pereira 
Lopes. Processo nº 64.188, contendo requerimento de autoria do Vereador 
Ederson Fernando Spohr. Processos nº 64.190, 64.191, 64.192, 64.193 e 
64.194 contendo requerimentos de autoria da Vereadora Ana Rita da Silva 
Azambuja.  Processos nº 64.196 e 64.199, contendo requerimentos de 
autoria do Vereador Sergio Luiz Kniphoff.  Processo nº 64.201, contendo 
requerimento de autoria do Vereador Márcio Dal Cin. Processo nº 64.202, 
contendo requerimento de autoria do Vereador Adriano Rosa. Processos 
nº 64.203, 64.204, 64.205, 64.206, 64.207, 64.208, 64.209, 64.210 e 64.211, 
contendo requerimentos de autoria do Vereador Carlos Eduardo Ranzi. 
Processo nº 64.212, contendo requerimento de autoria do Vereador Deolí 
Gräff. Processo nº 64.214, contendo requerimento de autoria do Vereador 
Antônio Marcos Schefer. Processos nº 64.215, 64.216, 64.217, 64.219 e 64.220, 
contendo requerimentos de autoria do Vereador Jones Barbosa da Silva. 
Processo nº 64.222, contendo requerimento de autoria do Vereador Alex 
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Schmitt. Processo nº 64.223, contendo requerimento de autoria da 
Vereadora Paula Thomas. Processos nº 64.224, 64.225 e 64.226, contendo 
requerimentos de autoria do Vereador Heitor Luiz Hoppe.  Processos nº 
64.228 e 64.229, contendo requerimentos de autoria do Vereador Isidoro 
Fornari Neto. Nada mais a tratar, o Senhor Presidente, após determinar a 
próxima Sessão Ordinária para o dia vinte e dois (22) de fevereiro de 2022, 
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, 15 de 
fevereiro de 2022.  
 
 
 

Alex Schmitt                                                   Paula Daiana Thomas 
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