
ATA N° 015/2022 

Aos dois dias do mês de Maio de dois mil e vinte e dois, na sede do Poder 

Legislativo Municipal de Lajeado, realizou-se a décima quarta reunião 

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

Luiz Hoppe, Alex Schmitt, Mozart Pereira Lopes e Márcio Dal Cin; 

Assessores: Joana de Souza Fleck, Fernando Fernandes de Águiar, Fernando 

Dall Azen, Jones Fiegenbaum, Everton Rodrigo de Souza e Guilherme Basso; 

Assessora de Imprensa Jaqueline Backer; Assessor Jurídico Gustavo Heinen; 

Assessora de Plenário e Comissões Nicole Taís; 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 

049-02/2022 – Que autoriza o Município de Lajeado a doar um terreno 

urbano para João Pedro dos Santos e a receber em doação um terreno 

urbano de propriedade de João Pedro dos Santos. Mozart leu a mensagem 

justificativa do projeto. As comissões deliberaram pela legalidade e 

prosseguimento do projeto. Veto ao CM 009-02/2022 – Que acrescenta o 

artigo 26-A à Lei Municipal nº 5840/1996, que institui o Código de Posturas. 

Mozart leu o veto. Gustavo apresentou parecer pela ilegalidade do veto. A 

comissão de Justiça e Redação deliberou pela legalidade do veto com o voto 

contrário do vereador Márcio. CM 036-02/2022 – Que concede o Título de 

Cidadã Lajeadense à Senhora Carmen Regina Pereira Cardoso. Mozart leu a 

mensagem justificativa do projeto. As comissões deliberaram pela 

legalidade e prosseguimento do projeto. CM 037-02/2022 – Que autoriza o 

Profissional de Enfermagem a implantação da classificação de Risco e 

Manejo do paciente com suspeita de Dengue. Mozart leu a mensagem 

justificativa do projeto. Alex solicita parecer jurídico. A comissão de justiça 

e redação decidiu solicitar parecer, com o voto contrário do vereador 

Márcio. Projeto fica com o jurídico. Assuntos Gerais: Mozart solicita analise 

do PL 050-02/2022 – Que autoriza o Poder Executivo a conceder incentivo 

à empresa Gráfica Cometa Limitada. Mozart leu a mensagem justificativa 

do projeto. As comissões deliberaram pela legalidade e prosseguimento do 

projeto. 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.     

 


