ORDEM DO DIA
SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 22/02/2022

Projeto de Lei Complementar n° 001-02/2022 - Autoriza o Poder
Executivo Municipal a realizar a cedência de servidor para o
Município de Estrela.
https://lajeado.rs.leg.br/materia/visualizar/id/4929/?projeto-delei-complementar.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.
https://lajeado.rs.leg.br/materia/visualizar/id/4925/?veto.html

Requerimento n° 082/2022 - – Solicita ao Secretário Municipal
de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Agricultura, André
Bücker, cobrando se existe alguma movimentação para tornar o
Parque Histórico mais atrativo. Junto desse pedido, enviamos a
sugestão, de tornar o Parque aberto a outras etnias.
Capitalizando a presença de descendentes de outras culturas que
também construíram Lajeado e estão instalados na cidade
(italianos, libaneses, haitianos, etc). Assim, o parque poderia ser
o elo de ligação de várias Etnias, tornando-o atrativo para um
público maior. VEREADOR SÉRGIO LUIZ KNIPHOFF. Pedido de
destaque do Vereador Heitor Luiz Hoppe.

Requerimento n° 083/2022 - Solicita ao Poder Executivo e as
Secretarias competentes que disponibilize projeto da
revitalização que está acontecendo no Arroio do Engenho tanto
na Avenida Décio Martins Costa e no parque Ney Santos Arruda.
VEREADOR SÉRGIO LUIZ KNIPHOFF. Pedido de destaque do
Vereador Heitor Luiz Hoppe.

Requerimento n° 101/2022 - Requer a Mesa Diretora que está
organizando audiência Pública de Saúde, que se faça horário que
a comunidade de Lajeado possa participar. Horário sugerido as
19h para que possamos ter uma participação maior da
comunidade Lajeadense tendo em vista a importância do
assunto. VEREADOR JONES BARBOSA DA SILVA (VAVÁ). Pedido
de destaque da Vereadora Paula Thomas.

Requerimento n° 109/2022 - Solicita ao Poder Executivo,
Secretaria do Planejamento e Urbanismo (SEPLAN), que estude a
possibilidade de ampliação de prazo na análise de todos os
projetos encaminhamos ainda no antigo Plano Diretor Municipal.
VEREADOR ISIDORO FORNARI NETO. Pedido de destaque do
Vereador Carlos Eduardo Ranzi.

TRIBUNA LIVRE: Vai fazer uso da Tribuna Livre da Câmara de
Vereadores a Coordenadora do Conselho Tutelar Rejane
Teresinha Junqueira, para tratar de assuntos referentes às
atribuições do Conselho Tutelar, forma de trabalho, demandas
atendidas e ações desenvolvidas pelo mesmo.

