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ATA N° 008/2022  
Aos  quinze  (15) dias do mês de março do ano dois mil e vinte e dois, na 
Sede do Poder Legislativo, foi realizada a sétima (7ª) 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, Lorival Ewerling dos Santos 
Silveira, Ana Rita da Silva Azambuja, Márcio Dal Cin,  Jones Barbosa da 
Silva, Carlos Eduardo Ranzi, Antônio Marcos Schefer, Heitor Luiz Hoppe, 
Mozart Pereira Lopes, Adriano Rosa dos Santos e Sérgio Miguel Rambo. 
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 

007/2021 da Sessão Ordinária foi aprovada por unanimidade. Em seguida 
o Senhor Presidente convidou o Suplente de Vereador  Sérgio Miguel 
Rambo para tomar posse, em conformidade com o atestado médico  do 
Vereador Sérgio Luiz Kniphoff e solicitou ao Suplente que, de pé, 
estendesse a mão direita para responder: “Assim eu Prometo” ao seguinte 
juramento regimental por ele pronunciado: “Prometo cumprir a Lei 
Orgânica, Leis da União, do Estado e do Município e exercer o meu cargo 
sob as inspirações do Patriotismo, da Legalidade e da Honra”.  O Vereador     
respondeu  “ Assim  eu  Prometo”.  O Senhor  Presidente Deoli Graff, 
declarou empossado o Vereador Sérgio Miguel Rambo. EXPEDIENTE: 

Conforme Boletim nº 007/2022 em anexo. VEREADORES INSCRITOS:  

Paula Daiana Thomas, Ana Rita da Silva Azambuja, Isidoro Fornari Neto, 
Lorival Ewerling dos Santos Silveira, Heitor Luiz Hoppe, Ederson 
Fernando Spohr, Carlos Eduardo Ranzi, Marcos Schefer, Jones Barbosa da 
Silva, Adriano Rosa, Márcio Dal Cin, Alex Thomas 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 026-02/2022 de autoria do Poder Executivo e justificou as indicações 
lidas no Expediente. Sérgio Miguel Rambo falou sobre a duplicação da BR 

386. ORDEM DO DIA: OS SEGUINTES PROCESSOS FORAM 
APROVADOS POR UNANIMIDADE: Processo nº 64.448 contendo 
o Projeto de Lei nº 026-02/2022 de autoria do Poder Executivo, que: 
“Autoriza o Município de Lajeado a desafetar, afetar e doar ao Estado 
do Rio Grande do Sul, uma área de terras urbanas para construção de 
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uma Central de Polícia”. Processo nº 64.396 contendo o Projeto de Lei 
nº 021-02/2022 de autoria do Poder Executivo, que: “Autoriza a 
contratação temporária de excepcional interesse público de 01 (um) 
Secretário de Escola e 01 (um) Monitor de Creche.” Processo nº 64.444 
contendo o Projeto de Lei CM nº 018-02/2022 de autoria da Mesa 
Diretora, que: “Dispõe sobre a concessão de vale alimentação aos 
servidores públicos municipais do Poder Legislativo, e dá outras 
providências.” O SEGUINTE PROCESSO FOI APROVADO POR 

UNANIMIDADE COM EMENDA: Processo nº 61.754 contendo o 
Projeto de Lei nº 020-01/2021 de autoria do Poder Executivo, que: 
“Autoriza o Poder Executivo a firmar Convênio para Prestação de 
Mútua Colaboração entre o Tribunal Regional Eleitoral do Rio 
Grande do Sul e o Município de Lajeado”: Emenda Modificativa: 
Modifica o Artigo 4º do Projeto de Lei nº 20/2021. Fica modificado o 
Artigo 4º do Projeto de Lei nº 20/2021 passando a vigorar com a 
seguinte redação: “Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação, com efeitos a partir da promulgação da lei até 31 de 
dezembro de 2024”.  O SEGUINTE PROCESSO FOI RETIRADO 

PELA AUTORA: Processo nº 64.314 contendo o Projeto de Lei CM nº 
010-02/2022 de autoria da Vereadora Ana Rita da Silva Azambuja, 
que: “Altera a Lei nº 11.299, de 14 de janeiro de 2022”. OS 
SEGUINTES PROCESSOS FORAM APROVADOS POR 
UNANIMIDADE: Processo nº 64.385 contendo o requerimento nº 
207, de autoria do Vereador Adriano Rosa, que: “Requer a secretário 
a de Obras a falta de fechaduras nas portas dos banheiros, falta de 
botijão de gás e infestação de baratas das câmaras mortuárias”. 
Processo nº 64.352 contendo o requerimento nº 179, de autoria do 
Vereador Lorival Ewerling dos Santos Silveira, que: “Solicitamos à 
Secretaria do Meio Ambiente, que analise a possibilidade de 
aumentar a metragem mensal de capina mecanizada com mais uma 
equipe, pois não estão conseguindo realizar o trabalho a contento dos 
moradores”. Processo nº 64.358 contendo o requerimento nº 183, de 
autoria da Vereadora Ana Rita da Silva Azambuja, que: “Solicita o 
envio de ofício ao Poder Executivo e à Univates, que estudem a 
possibilidade de estabelecer convênio para que as bicicletas da 
Univates possam ser utilizadas pela população em geral e sejam 
instaladas bicicletários em diversos locais da cidade, incentivando 
assim o transporte alternativo em Lajeado. Processo nº 64.359 
contendo o requerimento nº 184, de autoria da Vereadora Ana Rita da 
Silva Azambuja, que: “Solicita o envio de ofício à Mesa Diretora que 
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avalie a possibilidade de promover audiência pública com objetivo 
de avaliar a seguinte alteração do Plano Diretor de Lajeado, tendo em 
vista que o município possui mais de 1.500 imóveis e diversos locais 
da cidade necessitam de obras, reformas e equipamentos públicos: “ 
A critério da Administração Municipal, em parecer técnico 
fundamentado, a área institucional poderá, após autorização 
legislativa, ser substituída por obras, reformas ou equipamentos 
comunitários, em locais a serem indicados pela Administração 
Municipal”. Processo nº 64.362 contendo o requerimento nº 187, de 
autoria da Vereadora Ana Rita da Silva Azambuja, que: “Solicita o 
envio de ofício ao Poder Executivo e a Secretaria do Meio Ambiente, 
Saneamento e Sustentabilidade sugerindo a instituição da Licença 
Ambiental por Compromisso (LAC) no município. As emissões de 
LAC são para atividades passíveis de licenciamento ambiental no 
Estado. Entre elas estão serrarias, funilarias, usinas de concreto, 
olarias, fabricação de calçados, parques de exposição e eventos, entre 
outras. Os empreendimentos que optarem pela LAC precisarão de 
acompanhamento técnico privado permanente, atestando que a 
atividade não causa danos ambientais, com possibilidade de 
responsabilização dos técnicos em caso de prejuízo ao meio ambiente. 
A LAC reúne em um único procedimento outras três licenças – a 
prévia, a de instalação e a de operação, unificando e trazendo mais 
rapidez ao processo”. OS SEGUINTES PROCESSOS FORAM 

APROVADOS POR UNANIMIDADE: Processos nº 64.498, 64.399 e 
64.403, contendo requerimentos de autoria do Vereador Lorival 
Ewerling dos Santos Silveira. Processo nº 64.401, contendo 
requerimento de autoria do Vereador Mozart Pereira Lopes. 

Processos nº 64.405, 64.406 e 64.407, contendo requerimentos de 
autoria do Vereador Antônio Marcos Schefer. Processos nº 64.408, 
64.409 e 64.412, contendo requerimentos de autoria da Vereadora Ana 
Rita da Silva Azambuja. Processos nº 64.414 e 64.415, contendo 
requerimentos de autoria do Vereador Márcio Dal Cin. Processos nº 
64.417, 64.418, 64.419, 64.420 e 64.421, contendo requerimentos de 
autoria do Vereador Carlos Eduardo Ranzi. Processo nº 64.423, 
contendo requerimento de autoria do Vereador Sergio Luiz Kniphoff. 
Processo nº 64.424, contendo requerimento de autoria do Vereador 
Deolí Gräff.  Processos nº 64.425, 64.426, 64.427, 64.428, 64.429, 64.430 
e 64.439, contendo requerimentos de autoria do Vereador Jones 
Barbosa da Silva. Processo nº 64.432, contendo requerimento de 
autoria do Vereador Alex Schmitt. Processo nº 64.433, contendo 
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requerimento de autoria da Vereadora Paula Daiana Thomas. 
Processo nº 64.434, contendo requerimento de autoria do Vereador 
Ederson Fernando Spohr. Processos nº 64.436 e 64.438, contendo 
requerimentos de autoria do Vereador Heitor Luiz Hoppe. Processo 
nº 64.440, contendo requerimento de autoria do Vereador Adriano 
Rosa. Nada mais a tratar, o Senhor Presidente, após determinar a próxima 

Sessão Ordinária para o dia vinte e dois (22) de março 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 março 
de 2022.  
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