
 

PROJETO DE LEI Nº 063, DE 25 DE JUNHO DE 2020 - Altera a redação do Art. 

65, §1º da Lei nº 5.840, de 17 de dezembro de 1996, que institui o Código de Posturas. 

https://www.lajeado.rs.leg.br/materia/visualizar/id/4376/?executivo-0632020.html 

 

PROJETO DE LEI Nº 066, DE 29 DE JUNHO DE 2020 - Autoriza o Poder 

Executivo Municipal a receber, na forma de dação em pagamento, três imóveis de 

Garibotti e Garibotti Empreendimentos Imobiliários Ltda - ME. 

https://www.lajeado.rs.leg.br/materia/visualizar/id/4379/?executivo-0662020.html 

 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 003-04/2020 - Autoriza a devolução parcial do 

duodécimo (Art. 29-A, CF), até o limite de R$ 1.650.000,00 (um milhão e seiscentos e 

cinquenta mil reais), sugerindo-se utilização em habitação, defesa civil, obras de 

recuperação de estradas e encostas do Rio Taquari, além de compra de cestas básicas 

para pessoas em situação de vulnerabilidade. 

https://www.lajeado.rs.leg.br/materia/visualizar/id/4390/?resolucao-cm-0032020.html 

 

REQUERIMENTOS: 

Nº 398/2020 - Solicita o envio de ofício à Companhia Riograndense de Água e Esgoto 

(CORSAN) e, à Companhia Riograndense de Energia – RGE, para que isente de 

pagamento de mensalidade, no mês de agosto, para as famílias que foram atingidas 

pelas cheias do Rio Taquari. Autoria do vereador Paulo Adriano da Silva (MDB). 

Nº 385/2020 - Solicita ao Poder Executivo, o afastamento da servidora Bruna Pereira 

Salles, tanto da Coordenadoria do Serviço de Inspeção Municipal, quanto do corpo 

técnico de tal repartição em virtude da má conduta no exercício do cargo e das 

repetidas reclamações contra a mesma servidora por parte de quase todos os 

integrados do Sistema SIM. Em anexo Ofício do dia 13 de novembro de 2018 enviado 

ao Prefeito do Município de Lajeado/RS por mim. Em anexo, requerimento enviado 

https://www.lajeado.rs.leg.br/materia/visualizar/id/4376/?executivo-0632020.html
https://www.lajeado.rs.leg.br/materia/visualizar/id/4379/?executivo-0662020.html
https://www.lajeado.rs.leg.br/materia/visualizar/id/4390/?resolucao-cm-0032020.html


pelo Presidente da Câmara dos Vereadores de Lajeado, Lorival Silveira, na sessão do 

dia 07.07.2020, contundente ao caso. Autoria do vereador Éder Spohr (MDB).  

Nº 400/2020 - (TRÂNSITO): Solicita a pintura, que é de uso dos ciclistas, localizada no 

Bairro Morro 25 até o centro da cidade. Em justificativa à este, que é pelo grande 

número de trabalhadores que utilizam suas bicicletas para a sua locomoção, tanto para 

o trabalho, como para as suas outras atividades em seu dia a dia e que com essa 

repintura, estaremos oferecendo mais segurança aos mesmos e incentivando os 

demais a usar este meio de transporte). Autoria do vereador Lorival dos Santos Silveira 

(PP). 


