
ATA N° 010/2022 

Aos vinte e oito dias do mês de Março de dois mil e vinte e dois, na sede do 

Poder Legislativo Municipal de Lajeado, realizou-se a nona reunião 

ordinária das Comissões, com os seguintes presentes: Vereadores: Alex 

Schmitt, Jones Barbosa da Silva, Lorival Ewerling dos Santos Silveira, Paula 

Thomas, Antônio Marcos Schefer, Carlos Eduardo Ranzi, Mozart Pereira 

Lopes e Heitor Luiz Hoppe; Assessores: Adriana Ledur, Ivan Alexandre 

Hagemann, Marcos Ruschel, Joana de Souza Fleck, Felipe dos Santos, 

Oilquer João Soares dos Santos, Francine Gabriele Bald, Jones Fiegenbaum 

e Guilherme Basso; Assessora de Imprensa Jaqueline Backer; Assessor 

Jurídico Gustavo Heinen; Assessoras de Plenário e Comissões Nicole Taís 

Dias e Vanuza Adriana De Rosso; Convidado: Secretário de Obras e Serviços 

Públicos Fabiano Bergmann. 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 023-02/2022 – 

Que autoriza o Poder Executivo a repassar recursos financeiros à ACIL para 

promoção e organização da 22ª EXPOVALE e da 10ª Construmóbil, e dá 

outras providências. O secretário falou sobre o projeto de melhorias que a 

secretaria tem para o parque. Informou aos vereadores o valor que a 

secretaria irá investir nessas reformas e melhorias. PL 022-02/2022 – Que 

autoriza a abertura de Crédito Especial para aquisição de equipamentos de 

academia ao ar livre. Os vereadores fizeram diversos questionamentos ao 

secretário. As comissões deliberaram pela legalidade e prosseguimento do 

projeto. Emenda 01 ao PL 023-02/2022, Mozart leu a emenda. Emenda 02 

ao PL 023-02/2022, Mozart leu a emenda. As comissões deliberaram pela 

legalidade e prosseguimento do PL 023 com as emendas. PL 027-02/2022 – 

Que autoriza a abertura de Crédito Especial para pagamento do reajuste 

concedido retroativamente na Ata de Registro de Preços n° 183-04/2020, 

firmado com a empresa Strada Concretos Ltda EPP. Alex ressalta que os 

aditivos e atas anexos ao projeto estão sem as assinaturas. Projeto fica 

retido. PL 028-02/2022 – Que autoriza a abertura de Crédito Especial para 

o ressarcimento dos custos da cedência da servidora Lisandra Quinot 

Persch, pelo Estado do Rio Grande do Sul ao Município de Lajeado, 

correspondente à carga horária de 20h semanais. Mozart leu a mensagem 

justificativa do projeto. Jones (Vavá) solicita, a pedido do vereador Ranzi, 

que sejam convidados a Secretaria da Administração e o Sindicato para 

esclarecer dúvidas. As comissões decidiram não atender à solicitação dos 

vereadores e deliberaram pela legalidade e prosseguimento do projeto. PL 

030-02/2022 – Que autoriza o Poder Executivo a desafetar da destinação 

de uso especial, afetar para bem dominial e permutar imóvel com a ACVAT 



- Sociedade Anônima de Previdência Complementar Aberta. Mozart leu a 

mensagem justificativa do projeto. As comissões deliberaram pela 

legalidade e prosseguimento do projeto. Proposta de Emenda à Lei 

Orgânica - Modifica o § 2º do Artigo 41 da Lei Orgânica Municipal. Mozart 

leu a mensagem justificativa do projeto. As comissões deliberaram pela 

legalidade e prosseguimento do projeto. CM 019-02/2022 – Que concede 

o Título de Cidadão Lajeadense ao Senhor ROGÉRIO KAPPLER. Mozart leu a 

mensagem justificativa do projeto. As comissões deliberaram pela 

legalidade e prosseguimento do projeto. CM 020-02/2022 – Que autoriza o 

uso de aplicativo para o transporte de servidores e colaboradores da 

Administração Pública Municipal em deslocamentos a trabalho. Mozart leu 

a mensagem justificativa do projeto. Alex solicita parecer jurídico. As 

comissões decidiram atender à solicitação do vereador Alex. Projeto fica 

com o jurídico. CM 021-02/2022 – Que estabelece a divulgação dos saldos 

dos Fundos Municipais. Mozart leu a mensagem justificativa do projeto. As 

comissões deliberaram pela legalidade e prosseguimento do projeto. CM 

007-02/2022 – Que dispõe sobre a proibição de animais vivos a título de 

brinde, sorteio e outras formas de premiação. Gustavo apresentou parecer 

pela ilegalidade do projeto com as alterações propostas pela autora. A 

comissão de justiça e redação decidiu acatar o parecer jurídico. 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.     

 


