
ATA N° 014/2022 

Aos vinte e cinco dias do mês de Abril de dois mil e vinte e dois, na sede do 

Poder Legislativo Municipal de Lajeado, realizou-se a décima terceira 

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

Marcelo Xavier do Amaral, Adriano Rosa, Heitor Luiz Hoppe, Ana Rita da 

Silva Azambuja, Alex Schmitt, Paula Thomas, Antônio Marcos Schefer, 

Carlos Eduardo Ranzi, Mozart Pereira Lopes e Márcio Dal Cin; Assessores: 

Ivan Alexandre Hagemann, Joana de Souza Fleck, Fernando Fernandes de 

Águiar, Fernando Dall Azen, Felipe dos Santos, Oilquer João Soares dos 

Santos, Francine Gabriele Bald 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; 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 046-02/2022 – Que autoriza a concessão de subsídio 

orçamentário à tarifa do transporte público coletivo urbano em razão do 

estado de calamidade pública decorrente da pandemia da COVID-19 e para 

reduzir os impactos do aumento dos insumos e autoriza a abertura de 

crédito suplementar. Márcio leu a mensagem justificativa do projeto. As 

comissões deliberaram pela legalidade e prosseguimento do projeto. PL 

048-02/2022 – Que altera o Anexo da Lei Municipal nº 11.298, de 13 de 

janeiro de 2022, que aprovou o Calendário de Eventos do Município de 

Lajeado para o exercício de 2022. Márcio leu a mensagem justificativa do 

projeto. As comissões deliberaram pela legalidade e prosseguimento do 

projeto. VETO ao CM 009-02/2022, Márcio leu o veto. Ranzi solicita parecer 

jurídico. As comissões decidiram atender à solicitação do vereador. Projeto 

fica com o jurídico. CM 031-02/2022 – Que institui o Programa “Adote uma 

Nascente”, e dá outras providências. O assessor jurídico Gustavo solicitou 

mais uma semana para apresentar o parecer jurídico. As comissões 

decidiram atender à solicitação do assessor jurídico. CM 032-02/2022 – 

Que altera a Lei Municipal nº 10.894/2019, que disciplina sobre a atuação 

do Centro de Controle de Zoonoses e Vetores e dispõe sobre a criação de 

políticas de proteção e controle populacional de animais no Município de 

Lajeado. Márcio leu a mensagem justificativa do projeto. Alex solicita 

parecer jurídico. As comissões decidiram atender à solicitação do vereador. 

Projeto fica com o jurídico. CM 033-02/2022 – Que denomina de rua João 

Pedro Henz a rua “I21”, localizada no Loteamento Morada da Colina, Bairro 

Floresta - Lajeado. Márcio leu a mensagem justificativa do projeto. As 

comissões deliberaram pela legalidade e prosseguimento do projeto. CM 

034-02/2022 – Que denomina de rua Walmiro Henz a rua “A21”, localizada 



no Loteamento Morada da Colina, Bairro Floresta – Lajeado. Márcio leu a 

mensagem justificativa do projeto. As comissões deliberaram pela 

legalidade e prosseguimento do projeto. CM 035-02/2022 – Que 

regulamenta a concessão de títulos lajeadenses. Márcio leu a mensagem 

justificativa do projeto. Alex solicita parecer jurídico. As comissões 

decidiram atender à solicitação do vereador. Projeto fica com 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.     

 


