
ORDEM DO DIA DA SESSÃO 

ORDINÁRIA DO DIA 21/09/2021 
 
Projeto de Lei n° 073-01/2021 – Autoriza o Poder Executivo Municipal a 
receber, na forma de dação em pagamento, uma área de terrenos urbana 
de propriedade de Semilda Schneider. 
https://lajeado.rs.leg.br/materia/visualizar/id/4695/?projeto-de-lei-no-073-012021.html 

 
Projeto de Lei n° 076-01/2021 – Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias 
para o exercício de 2022. 
https://lajeado.rs.leg.br/materia/visualizar/id/4704/?projeto-de-lei-no-076-012021.html 

 
Projeto de Lei Substitutivo ao CM n° 048-01/2021 - Dispõe sobre a 
contratação de artistas, grupos, bandas, músicos e afins, locais, para 
apresentação e/ou exposição em shows, exposições, eventos artísticos, 
culturais, musicais e similares, custeados pelo Poder Público Municipal, 
para sua realização, e dá outras providências. VEREADORES SERGIO LUIZ 
KNIPHOFF E OILQUER JOÃO SOARES DOS SANTOS. 
https://lajeado.rs.leg.br/materia/visualizar/id/4703/?projeto-substitutivo-ao-cm-no-048-
012021.html 
 

Requerimento n° 1.293/2021 - Solicita o envio de ofício à Assembleia 
Legislativa do Estado do RS, ao Presidente da AL, Deputado Gabriel Souza, 
aos Deputados Estaduais do RS e demais líderes de bancada referenciados 
ao final do texto. 
Moção de Apoio à aprovação do Projeto de Lei nº 147/2021, em 
tramitação na Assembleia Legislativa do RS, que dispõe sobre a unificação 
dos quadros de pessoal e institui o Plano de Carreira, Cargos, Funções e 
Remunerações dos servidores efetivos do Poder Judiciário 
Estadual e dá outras providências. VEREADOR SERGIO LUIZ KNIPHOFF. 
 
Requerimento n° 1.294/2021 - Solicita o envio de ofício à Assembleia 
Legislativa do Estado do RS, ao Presidente da AL, Deputado Gabriel Souza, 
aos Deputados Estaduais do RS e demais líderes de bancada referenciados 
ao final do texto. 
Moção de Apoio para o reajuste do Salário Mínimo Regional. Salário esse 
que é destinado aos empregados que não tenham piso salarial definido 
em lei federal, convenção ou acordo coletivo de trabalho, atingindo desta 
forma os trabalhadores que não possuem entidades sindicais, como os 
domésticos ou categorias mais frágeis e de menor poder de organização. 
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Neste sentido, a Câmara de Vereadores da cidade de Lajeado solicita aos 
senhores e senhoras Deputados e Deputadas Estaduais para que 
construam uma proposta de reajuste que minimamente reponha a 
inflação deste período revisando, contemplando o que não foi concedido 
ainda no ano passado (4,5%) e a inflação acumulada para fevereiro deste 
ano ( 5,53%), para que seja reposta a inflação do período dos dois últimos 
dois anos, onde tivemos um reajuste do custo da cesta básica que 
ultrapassou os 32,5%, segundo cálculos do DIEESE. VEREADOR SERGIO 
LUIZ KNIPHOFF.  
 


