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ATA N° 029/2022  
Aos vinte e seis (26) dias do mês de julho do ano dois mil e vinte e dois, na 
Sede do Poder Legislativo, foi realizada a vigésima sexta (26ª) Sessão 
Ordinária, da Segunda Sessão Legislativa - 18ª Legislatura, da Câmara 
Municipal de Lajeado. Presentes os seguintes Vereadores: Deoli Graff, 
Paula Daiana Thomas, Alex Schmitt, Isidoro Fornari Neto, Lorival 
Ewerling dos Santos Silveira, Ana Rita da Silva Azambuja, Jones Barbosa 
da Silva, Ederson Fernando Spohr, Carlos Eduardo Ranzi, Antônio Marcos 
Schefer , Márcio Dal Cin, Heitor Luiz Hoppe, Mozart Pereira Lopes, 
Adriano Rosa dos Santos e Ricardo Ewald. 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 027/2022 da Sessão Ordinária 
foi aprovada por unanimidade. ATA Nº 028/2022 da Sessão Solene foi 
aprovada por unanimidade.EXPEDIENTE: Conforme Boletim nº 026/2022 
em anexo. VEREADORES INSCRITOS: Alex Schmitt, Márcio Dal Cin, 
Adriano Rosa, Jones Barbosa da Silva, Marcos Schefer, Carlos Eduardo 
Ranzi, Rodrigo Henicka, Lorival Ewerling dos Santos Silveira, Isidoro 
Fornari Neto, Ana Rita da Silva Azambuja, Ricardo Ewald, Paula Thomas 
e Deoli Graff justificaram as indicações lidas no Expediente.  Ricardo 
Ewald, Carlos Eduardo Ranzi, Márcio Dal Cin e Jones Barbosa da Silva, 
entregaram requerimento à Mesa Diretora que: “ Encaminhar ofício a Casa 
Legislativa do município de Estrela, com o intuito de marcar reunião para 
tratar sobre as obras da CCR na BR-386 entre Lajeado e Estrela. A BR-386, 
entre os quilômetros 346 e 351, no trecho entre Lajeado e Estrela, nas 
imediações do entroncamento com a ERS-130, até o trevo de acesso ao 
município de Estrela, contará com 10km de terceira faixa, sendo cinco de 
cada lado da rodovia. As alterações tem como objetivo aumentar a 
capacidade de trafego no trecho. O projeto prevê ainda alargamento dos 
viadutos que ligam a rodovia à Avenida Alberto Pasqualini e à ponte seca 
da Rua Bento Rosa, ambos em Lajeado. Além da terceira faixa, todo o 
trecho contará com iluminação reforçada a fim de oferecer mais segurança 
aos usuários. Preocupa o grande tráfego de bicicletas e usuários a pé entre 
os dois municípios, passando pela ponte do Rio Taquari, e essa não ser 
contemplada com uma faixa para ciclista”. ORDEM DO DIA: OS 
SEGUINTES PROCESSOS FORAM APROVADOS POR 
UNANIMIDADE COM EMENDAS: Processo nº 65.278 contendo o 
Projeto de Lei nº 085-02/2022, de autoria do Poder Executivo, que: “Institui 
no Município de Lajeado a Contribuição para custeio da Iluminação 
Pública prevista no artigo 149-A da Constituição Federal”. Emenda 
modificativa:  Altera o inciso 2° do parágrafo único do artigo 1° do Projeto 
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de Lei nº 085/2022. Altera o inciso 2° do parágrafo único do artigo 1° do 
Projeto de Lei nº 085/2022, passando a vigorar a seguinte redação: 

Art. 1º … 
Parágrafo único …  
I  … 

II - bens públicos destinados ao uso comum do povo, tais como abrigos de 
usuários de transportes coletivos, praças, parques, jardins e cemitérios, 
ainda que o uso esteja sujeito a condições estabelecidas pela administração, 
inclusive o cercamento, a restrição de horários e a cobrança, além da 
iluminação de monumentos, fachadas, fontes luminosas e obras de arte de 
valor histórico, cultural ou ambiental, inclusive a realização de eventos 
públicos. Processo nº 65.233 contendo o Projeto de Lei nº 079-02/2022, de 
autoria do Poder Executivo, que: “Institui o Herbário Municipal de Lajeado 
e as políticas de coleções botânicas do Jardim Botânico.” Emenda 
Modificativa: Acrescenta o parágrafo único ao artigo 5° do Projeto de Lei 
nº 079/2022. Acrescenta o parágrafo único ao artigo 5° do Projeto de Lei nº 
079/2022, passando a vigorar a seguinte redação: 
Art. 5° … 
Parágrafo único: Fica autorizado o Poder Executivo a criar o Herbário 
Municipal Virtual, a ser disponibilizado no site da Prefeitura Municipal de 
Lajeado. O SEGUINTE PROCESSO FOI RETIRADO PELO LÍDER DE 

GOVERNO: Processo nº 65.057 contendo o Projeto de Lei nº 068-02/2022, 
de autoria do Poder Executivo, que: “Altera art. 7º da Lei nº 11.157/2021, 
de 09 de abril de 2021, que dispõe sobre a estrutura administrativa do 
Poder Executivo Municipal de Lajeado. OS SEGUINTES PROCESSOS 

FORAM APROVADOS POR UNANIMIDADE: Processo nº 65.269 
contendo o Projeto de Lei nº 083-02/2022, de autoria do Poder Executivo, 
que: “Autoriza a abertura de Crédito Suplementar.” Processo nº 65.268 
contendo o Projeto de Lei nº 082-02/2022, de autoria do Poder Executivo, 
que: “Autoriza a abertura de Crédito Especial.” Processo nº 65.242 
contendo o Projeto de Lei nº 081-02/2022, de autoria do Poder Executivo, 
que: “Desmembra imóvel e autoriza o Poder Executivo a receber como 
medida compensatória repasse de valores e área de propriedade de 
Diamond Construtora e Incorporadora Ltda, e dá outras providências. 
Processo nº 65.280 contendo o Projeto de Lei nº 087-02/2022, de autoria do 
Poder Executivo, que: “Autoriza a delegação, por meio de parceria 
público-privada, dos serviços de implantação, operação, manutenção, 
eficientização da iluminação pública, implantação, operação e manutenção 
da infraestrutura de telecomunicações (smart-city) e implantação de usina 
de geração elétrica no Município de Lajeado/RS.”Processo nº 65.182 
contendo o Projeto de Lei CM nº 056-02/2022, de autoria do vereador 
Antônio Marcos Schefer, que: “Denomina de Arno Klock A Rua F7 
localizada no Loteamento Parthenon II e F do Loteamento Parthenon no 
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Bairro Moinhos d’Água.” O SEGUINTE PROCESSO FOI APROVADO 

POR 12 VOTOS À FAVOR E 02 AUSÊNCIAS: Processo nº 65.057 
contendo o Projeto de Lei nº 086-02/2022, de autoria do Poder Executivo, 
que: “Altera o Código Tributário Municipal de Lajeado, Lei nº 2.714/1973.” 
O SEGUINTE PROCESSO FOI RETIRADO PELO AUTOR: Processo nº 
65.026 contendo o Projeto de Lei CM nº 043-02/2022, de autoria do 
Vereador Isidoro Fornari Neto, que: “Acrescenta o §1º e §2º ao Art. 17 da 
LEI nº 2714, de 31 de dezembro de 1973, que institui o Código Tributário 
de Lajeado/RS.” OS SEGUINTES PROCESSOS FORAM APROVADOS 

POR UNANIMIDADE:  Processo nº 65.260 contendo o requerimento nº 
731/2022, de autoria do Vereador Heitor Luiz Hoppe, que: “Solicita o 
envio de Ofício à Secretaria Municipal de Segurança Pública e Cidadania, 
convidando o Secretário desta, Ten. Cel. Paulo Roberto Locatelli Gandin, 
para o uso da Tribuna Livre desta Casa Legislativa, para apresentar o 
PLANO DE CONTINGÊNCIA para o nosso Município. JUSTIFICATIVA: 
O Plano de Contingência é uma ferramenta extremamente necessária e 
importante, e funciona como um Planejamento elaborado na normalidade, 
onde e quando são definidos procedimentos, ações e decisões que devem 
ser tomadas na ocorrência de uma emergência em saúde pública e/ou em 
qualquer tipo de evento adverso que coloque em risco a vida e/ou 
patrimônio; O Plano de Contingência visa apontar, de maneira clara e 
concisa, as ações e também as responsabilidades para o enfrentamento do 
evento. Assim, esse documento deve orientar, organizar e dar as respostas 
necessárias para intervir, controlar e combater as consequências e impactos 
de determinado evento.” Processo nº 65.270 contendo o requerimento nº 
737/2022, de autoria do Vereador Isidoro Fornari Neto, que: “Solicita o 
envio de ofício à CORSAN (Companhia Riograndense de Saneamento), 
para que a cobre mais agilidade e eficiência da empresa responsável pelos 
serviços de abertura e fechamento de buracos, quando da correção de 
vazamentos, de reposição de pavimentos entre outros serviços que a 
mesma presta para a cidade de Lajeado. Entendemos que os serviços 
prestados pela empresa são de suma importância, não só para o 
abastecimento de água, mas também por que a demora na conclusão dos 
serviços, causam diversos transtornos de mobilidade urbana, como longos 
engarrafamentos, bloqueios de pistas e acidentes.” Processo nº 65.261 
contendo o requerimento nº 732/2022, de autoria do Vereador Isidoro 
Fornari Neto, que: “Solicita o envio de ofício ao departamento de trânsito 
solicitando o estudo do controle de ciclista nas calçadas da Rua Júlio de 
Castilhos, uma possível fiscalização ou colocação de placas indicativas, nos 
chega muitas reclamações de alguns usuários de bicicleta que transitam 
sobre a calçadas atingindo os pedestres.” Processo nº 65.253 contendo o 
requerimento nº 725/2022, de autoria dos Vereadores Carlos Eduardo 
Ranzi, Jones Barbosa da Silva, Sergio Luiz Kniphoff e Márcio Dal Cin, que: 



Página 4 de 4 
 

“Solicita o envio de ofício ao Presidente do Sindicato dos Professores 
Municipais, Rita de Cássia Quadros Da Rosa, solicitando que faça uso da 
Tribuna Livre, na sessão do dia 26 de julho de 2022, para esclarecimentos 
sobre as contas do Sindicato dos Professores Municipais de Lajeado, 
referente à antiga gestão da entidade. OS SEGUINTES PROCESSOS 

FORAM APROVADOS POR UNANIMIDADE: Processos nº 65.291 e 
65.292, contendo requerimentos de autoria do Vereador Ricardo Ewald. 
Processos nº 65.294, 65.295 e 65.296, contendo requerimentos de autoria da 
Vereadora Ana Rita da Silva Azambuja. Processos nº 65.298, 65.300 e 
65.301, contendo requerimento de autoria do Vereador Antônio Marcos 
Schefer. Processo nº 65.302, contendo requerimento de autoria do Vereador 
Heitor Luiz Hoppe. Processos nº 65.304 e 65.305, contendo requerimentos 
de autoria do Vereador Jones Barbosa da Silva. Processos nº 65.308, 65.309, 
65.310, 65.311 e 65.312, contendo requerimentos de autoria do Vereador 
Carlos Eduardo Ranzi. Processo nº 65.317, contendo requerimento de 
autoria do Vereador Lorival Ewerling dos Santos Silveira.  Nada mais a 
tratar, o Senhor Presidente, após determinar a próxima Sessão Ordinária 
para o dia dois (02) de agosto 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, 26 de julho de 2022.  
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