
                    ATA N° 053/2022 
Aos vinte e sete (27) dias do mês de dezembro do ano dois mil e vinte e 
dois, na Sede do Poder Legislativo, foi realizada a quadragésima oitava 
(48ª) 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,  Antônio  Marcos  Schefer,  Carlos 
Eduardo  Ranzi,  Sérgio  Luiz  Kniphoff,   Márcio  Dal  Cin,  Heitor  Luiz 
Hoppe,  Mozart Pereira Lopes e Adriano Rosa dos Santos.  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 051/2022 da 
Sessão  Ordinária  foi  aprovada  por  unanimidade  com  abstenção  do 
Vereador  Sérgio  Luiz  Kniphoff.  ATA  Nº  052/2022 da  Sessão 
Extraordinária  foi  aprovada  por  unanimidade  com  a  abstenção  do 
Vereador  Sérgio  Luiz  Kniphoff.   EXPEDIENTE:  Conforme  Boletim  nº 
048/2022 em  anexo.  Em  seguida  o  Senhor  Presidente  Deoli  Graff, 
comunicou a todos os Vereadores a existência de somente uma (01) chapa 
para  concorrer  a  Mesa  Diretora  para  o  ano  de  2023,  que  está  assim 
constituída:  Chapa  única:  Presidente:  Vereadora  PAULA  DAIANA 
THOMAS;  Vice-Presidente:  LORIVAL  EWERLING  DOS  SANTOS 
SILVEIRA  e  Secretário:   Vereador  HEITOR  LUIZ  HOPPE.  Seguindo 
determinação regimental, o Senhor Presidente comunicou que a votação 
será aberta e nominal e solicitou que os Vereadores votassem a favor ou 
contrários a chapa apresentada.  De posse do resultado final, o Senhor 
Presidente,  Deoli  Graff   anunciou  que  a  Chapa  única  apresentada  foi 
eleita por treze (13) votos a favor e duas (02) abstenções. O resultado deu 
como  eleita  a  nova  Mesa  Diretora  que  será  presidida  pela  Vereadora 
Paula  Daiana  Thomas,  que  irá  dirigir  os  trabalhos  da  Câmara  de 
Vereadores  no  ano  de  2023.  Na  continuidade  o  Senhor  Presidente 
anunciou a criação de uma Comissão Representativa conforme Artigo 74 
e 75 do Regimento Interno, que ficará responsável pelos atos no período 
do  recesso  parlamentar.  A  comissão  representativa,  aprovada,  será 
constituída pelos membros da Mesa Diretora e pelos Vereadores  Márcio 
Dal  Cin  (PSDB),  Sérgio  Luiz  Kniphoff  (PT),  Adriano  Rosa  dos 
Santos(PSB),  Alex  Schmitt  (PP)  e  Jones  Barbosa  da  Silva  (MDB). 
Vereadores inscritos no Pequeno Expediente:  Deolí Graff:  Agradeceu 
a  cada  vereador  pelo  trabalho  produtivo,  especialmente  aos 
integrantes  da  Mesa  Diretora,  que  foram  importantes  para  que 
tivéssemos  êxito  em  nosso  trabalho.  Aos  servidores  que  foram 
dedicados e eficientes, ano de muitas conquistas e de valorização do 
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Poder  Legislativo.  Citou  conquistas,     entre   as     quais,    a 
informatização  das       atividades 
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legislativas, digitalização do arquivo histórico, aprovação do novo 
Regimento Interno, repasse de verbas e ainda as atividades das três 
comissões  temporárias.  Alex  Schmitt:  Parabenizou  a  nova 
presidente  Paula  Thomas,  agradeceu  aos  colegas  da  Mesa,  pelo 
trabalho durante o ano, desejou sucesso a Vereadora Paula. Desejou 
a toda Mesa um excelente trabalho. Que 2023 seja um ano próspero, 
de trabalho árduo e de grandes realizações.  Márcio Dal Cin:  Disse 
que 2023 foi um ano em que demonstrou na Casa que é possível 
conversar com quem pensa diferente. Esse ano mostrou que quando 
o  propósito  é  importante  para  todas  as  pessoas  é  possível  fazer 
diferente  do que  se  vê aí  fora.  A eleição da nova Mesa  Diretora 
demonstra  que  é  possível  reconhecer  a  vitória  de  um  lado,  sem 
espernear, sem dizer que foi roubado, que não foi justo. Desejou a 
nova  Mesa  Diretora  sabedoria  na  condução  dos  trabalhos  em 
2023.Adriano  Rosa  dos  Santos:  Saudou  a  nova  Mesa  Diretora  e 
agradeceu por tudo e pra todos pelo ano que passou que foi  de 
bastante trabalho. Agradeceu também o apoio da sua família. Jones 
Barbosa da Silva:  Disse que foi um ano prazeroso de trabalhar na 
Casa, desejou a nova Mesa Diretora muita sabedoria na condução 
dos trabalhos. Agradeceu aos assessores pelo apoio e demonstração 
de  responsabilidade,  agradeceu  ao  secretariado  que  atende  aos 
vereadores  e  a  comunidade.  Desejou  feliz  ano  novo  a  todos. 
Antônio Marcos Schefer:  Desejou sucesso a  nova Mesa  Diretora, 
prosperidade  e  tudo  de  bom  que  eles  imaginarem.  Destacou  o 
secretariado, a Prefeitura Municipal,  e os funcionários da Câmara 
que fizeram de tudo para que as coisas acontecessem. Desejou Feliz 
ano novo a todos.  Carlos Eduardo Ranzi:  Desejou feliz aniversário 
para  seu  pai,  agradeceu  a  presença  da  vereadora  de  Travesseiro 
Vanessa Ahne, e dos secretários municipais. Desejou a nova Mesa 
Diretora,  independência  para  observar  que  existem  dois  poderes 
constituídos,  Executivo  e  Legislativo,  e  para  que  tenham 
entendimento  de  que  a  Câmara  de  Vereadores  é  um  poder 
independente.  Ederson  Fernando  Spohr:  Parabenizou  a  Mesa 
Diretora  pelo  trabalho  realizado  em  2022,  parabenizou  a  nova 
presidente Paula Thomas, destacando que será a terceira mulher a 
liderar a Câmara de Lajeado, e desejou sorte e competência. Desejou 
feliz  2023 para todos amigos  e  para população lajeadense,  que  o 
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novo  ano  seja  melhor  que  o  atual  com  muito  trabalho  e  saúde. 
Heitor  Luiz  Hoppe:  Saudou  a  todos  os  presentes  e  ressaltou  os 
embates ocorridos 
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ao longo do ano, aprovação de projetos,  ressaltou a importância de 
trazer  pautas  positivas  para  a  Casa  Legislativa.  Destacou  a 
importância  da  interação  com  o  Poder  Executivo,  pregou  a  boa 
relação e o interesse coletivo. Agradeceu a parceria entre os poderes 
e entre os vereadores. Parabenizou a forma positiva de trabalho da 
Mesa Diretora atual e desejou sucesso para a próxima Mesa que vai 
administrar a Casa em 2023. Lorival Ewerling dos Santos Silveira: 
Saudou  vereadores,  agradeceu  a  Deus  por  mais  um  ano. 
Cumprimentou representantes do Executivo presentes no plenário. 
Falou  sobre  a  satisfação  do  seu  trabalho  como vereador,  sempre 
fazendo o que era possível para atender a comunidade. Segundo ele, 
não faltou dedicação para atender a confiança que lhe foi depositada 
através do voto. Isidoro Fornari Neto: Parabenizou a Mesa Diretora 
atual pelo ano, desejou a nova presidente Paula Thomas um bom 
trabalho  para  2023.  Deu  boas  vindas  a  vice-prefeita  Gláucia 
Schumacher,  e  aos  secretários  presentes  no plenário,  agradeceu a 
imprensa. Falou da satisfação de encerrar 2022, com viagem a Porto 
Alegre para encaminhar projeto no valor de R$ 6,3 milhões, que vai 
possibilitar a pavimentação da Rua Henrique Eckert, até o Parque 
de  Eventos,  que  vai  possibilitar  maior  qualidade  de  vida  aos 
moradores. Desejou feliz ano novo a todos com muita saúde e muita 
paz. Ana Rita da Silva Azambuja: Agradeceu o apoio e trabalho de 
seus assessores, parabenizou a nova Mesa Diretora e reafirmou seu 
compromisso  de  apoio  ao  Projeto  de  Lei  de  incentivo  ao futebol 
feminino.  Desejou a todos um ano novo com muita saúde e paz, 
disse que espera que todos consigam ter um 2023 tão bom quanto o 
atual, com respeito e trabalho em conjunto.  Mozart Pereira Lopes: 
Saudou  os  representantes  do  Executivo  presentes  no  plenário, 
parabenizou  atual  Mesa  Diretora,  a  imprensa,  todos  os  demais 
funcionários da Casa. Desejou a nova Mesa Diretora que continue a 
parceria  com  o  Executivo,  para  que  dessa  forma,  a  comunidade 
lajeadense sempre saia ganhando. Finalizou desejando um feliz 2023 
a  todos. Sérgio  Luiz  Kniphoff:  Parabenizou  o  trabalho  da  atual 
Mesa Diretora pelas realizações em 2022, parabenizou o “centrão”, 
por eleger a nova Mesa Diretora. Disse que espera que tenha sucesso 
e  que  assim  contribua  com  a  democracia  dentro  da  Câmara  de 
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Vereadores. Resumiu o ano como difícil e complicado, pela eleição 
que terminou com a população confusa, sem saber como lidar com a 
democracia. Segundo 
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ele, a democracia só pode ser construída através da aceitação e do 
respeito as diferenças.  Espera que 2023, o Executivo de Lajeado e 
todos  os  vereadores  possam  estar  construindo  um  ano  de  paz. 
Ressaltou a importância e eficiência de todos os servidores da Casa 
Legislativa assim como seus assessores de gabinete. Paula Daiana 
Thomas:  Registrou  presença  dos  representantes  do  Executivo  no 
plenário da Casa e agradeceu pelo ano, que segundo ela, foi cheio de 
desafios,  tanto  em  nível  de  estado  quanto  de  país.  Defendeu  o 
diálogo como forma de se obter os melhores resultados. Agradeceu 
sua  assessora  de  gabinete,  funcionários  da  Casa  e  ao  presidente 
Deolí  Graff  pelos  trabalhos  durante  o  ano.  Lembrou  que  será  a 
terceira mulher a presidir a Casa Legislativa afirmou que isso lhe 
deixa muito feliz pela representatividade. Afirmou que o principal 
desafio para 2023, aprender em conjunto e com respeito. Desejou a 
todos muita saúde, paz e um 2023 de muito sucesso em família. O 
Senhor  Presidente  Deoli  Graff,  declarou empossada a  nova Mesa 
Diretora  eleita  para  o  ano  de  2023. Nada  mais  a  tratar,  o  Senhor 
Presidente, após determinar a próxima Sessão Ordinária para o dia sete 
(07) de fevereiro de 2023, 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, 27 de dezembro de 2022. 

          Alex Schmitt                                  Paula Daiana Thomas 
             Secretário          Vice-Presidente  
                                      

              Deoli Graff
                                                         Presidente
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