ORDEM DO DIA
SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 15/02/2022
Projeto de Lei n° 020-01/2021 – Autoriza o Poder Executivo a firmar Convênio para Prestação
de Mútua Colaboração entre o Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul e o Município
de Lajeado.
https://lajeado.rs.leg.br/materia/visualizar/id/4551/?pl-no-020-012021.html

Projeto de Lei n° 120-01/2021 – Autoriza o Município de Lajeado a desmembrar, desafetar,
afetar e doar um terreno urbano a Doraci Teresinha Dienstmann e Outros e dá outras
providências.
https://lajeado.rs.leg.br/materia/visualizar/id/4874/?projeto-de-lei.html

Projeto de Lei n° 001-02/2022 - Altera a Lei nº 11.052, de 26 de agosto de 2020, que institui o
Plano Diretor de Lajeado.
https://lajeado.rs.leg.br/materia/visualizar/id/4908/?projeto-de-lei.html

Projeto de Lei n° 008-02/2022 - Autoriza a abertura de Crédito Especial.
https://lajeado.rs.leg.br/materia/visualizar/id/4928/?projeto-de-lei.html

Projeto de Lei n° 009-02/2022 - Autoriza o Poder Executivo a conceder incentivo à empresa
Refricomp Indústria de Componentes para Refrigeração Ltda.
https://lajeado.rs.leg.br/materia/visualizar/id/4930/?projeto-de-lei.html

Veto ao Projeto de Lei CM n° 070-01/2021 - Estabelece critérios para a execução de obras de
recapeamento asfáltico, bem como para a eparação de pavimentos danificados por obras de
infraestrutura executadas nas vias públicas no Município de Lajeado. VEREADOR MÁRCIO DAL
CIN.
Votação do Parecer da Comissão de Justiça e Redação pela Ilegalidade do veto.
https://lajeado.rs.leg.br/materia/visualizar/id/4925/?veto.html

Veto ao Projeto de Lei CM n° 075-01/2021 - Dispõe sobre a publicidade da lista de espera para
vagas nas Escolas de Ensino Fundamental do Município de Lajeado e dá outras providências.
VEREADOR CARLOS EDUARDO RANZI.
Votação do Parecer da Comissão de Justiça e Redação pela Ilegalidade do veto.

https://lajeado.rs.leg.br/materia/visualizar/id/4924/?veto.html

Veto à Emenda Aditiva n° 01 ao Projeto de Lei n° 117-01/2021 - Contratar no mínimo 20
pessoas, residentes no município, indicadas pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Social, que se encontram em situação de vulnerabilidade social. VEREADOR LORIVAL
EWERLING DOS SANTOS SILVEIRA.
https://lajeado.rs.leg.br/materia/visualizar/id/4926/?veto.html

Projeto de Resolução n° 003-01/2021 - Dispõe sobre o Regimento Interno da Câmara de
Vereadores de Lajeado/RS. MESA DIRETORA.
https://lajeado.rs.leg.br/materia/visualizar/id/4837/?projeto-de-resolucao.html

Projeto de Lei CM n° 001-02/2022 - Dispõe sobre as mensagens justificativas dos Decretos do
Poder Executivo referentes a aberturas de Créditos Orçamentários. VEREADOR CARLOS
EDUARDO RANZI.
Votação do Parecer da Comissão de Justiça e Redação pela Ilegalidade do projeto.
https://lajeado.rs.leg.br/materia/visualizar/id/4919/?projeto-de-lei-cm.html

Projeto de Lei CM n° 002-02/2022 - Inclui o Parágrafo Único ao Art. 1º da Lei Municipal nº
6.699, de 8 de novembro de 2001, que proíbe o uso de celulares nas Escolas Municipais.
VEREADOR CARLOS EDUARDO RANZI.
https://lajeado.rs.leg.br/materia/visualizar/id/4920/?projeto-de-lei-cm.html

Projeto de Lei CM n° 003-02/2022 - Denomina de Rua FRANCISCO HENRIQUE SIEBEN – FRANÇA
a Rua 16 localizada nos Loteamentos Parque dos Conventos II e Parque dos Conventos III, no
Bairro Conventos. VEREADORA ANA RITA DA SILVA AZAMBUJA.
https://lajeado.rs.leg.br/materia/visualizar/id/4921/?projeto-de-lei-cm.html

Projeto de Lei CM n° 004-02/2022 - Denomina de Rua Eitor Pochmann a Rua 15, localizada nos
Loteamentos Parque dos Conventos II e Parque dos Conventos III, bairro Conventos.
VEREADORA ANA RITA DA SILVA AZAMBUJA.
https://lajeado.rs.leg.br/materia/visualizar/id/4922/?projeto-de-lei-cm.html

Requerimento n° 034/2022 - Requer envio de ofício ao Poder Executivo solicitando que
estabeleça convênio com a Secretaria Estadual de Obras e Habitação para trazer para Lajeado
o programa “Nenhuma Casa sem Banheiro”. O programa visa atender famílias de baixa renda e

reduzir o déficit de saneamento no Rio Grande do Sul. VEREADORA ANA RITA DA SILVA
AZAMBUJA. Destaque solicitado pelo Vereador Sergio Luiz Kniphoff.

Requerimento n° 045/2022 - Encaminhar ofício ao Secretário Municipal do Meio Ambiente,
questionando se existe alguma política pública de conscientização para a redução de
propaganda impressa distribuída em nossa cidade. Já é consenso que um dos maiores
causadores de sujeira nos centros urbanos está diretamente relacionada a distribuição ao
público de propaganda impressa (folders, panfletos). Esse material, muitas vezes é rejeitado
pelas pessoas nas vias públicas ao invés de ser descartado em locais apropriados como as
lixeiras. Sugerimos fortemente que seja viabilizado pelo Executivo Municipal, em
conformidade com o Secretariado do Meio Ambiente, um Projeto de Lei que exija a impressão
desse material em papel reciclado e biodegradável minimizando assim, os danos causados pelo
descarte inadequado nas vias públicas. VEREADOR SERGIO LUIZ KNIPHOFF. Destaque solicitado
pelo Vereador Heitor Luiz Hoppe.

*Requerimento n° 065/2022 *- Solicita o envio de ofício à Secretaria do Planejamento,
Urbanismo e Mobilidade, convocando o Secretário Giancarlo Bervian, para fazer uso da tribuna
da Câmara de Vereadores com o objetivo de explicar as graves denúncias relacionadas à obra
localizada no cruzamento da Avenida Benjamin Constant com a Rua Borges de Medeiros, no
Bairro Centro, conforme largamente descrito na última sessão da Câmara de Vereadores, na
qual têm-se utilizado subterfúgio de reforma quando na realidade ficariam, em teoria, apenas
as paredes externas do prédio, e pelo relato, que não aconteceu. Ainda, se existem retaliações
aos profissionais da área da construção (arquitetos / engenheiros) por denunciarem obras
irregulares. VEREADOR CARLOS EDUARDO RANZI. Destaque solicitado pelo Vereador Heitor
Luiz Hoppe.

