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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° 122-01/2021 - Autoriza a criação de espaços Denominados “Cachorródromo” 

no Município de Lajeado. Votação do Parecer da Comissão de Justiça e Redação pela 

Ilegalidade do Projeto.  

https://lajeado.rs.leg.br/materia/visualizar/id/4903/?projeto-de-lei.html 

 

Projeto de Lei n° 011-02/2022 - Autoriza o Poder Executivo a realizar despesa e a abrir Crédito 

Suplementar. 

https://lajeado.rs.leg.br/materia/visualizar/id/4933/?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. 

https://lajeado.rs.leg.br/materia/visualizar/id/4925/?veto.html 

 

Projeto de Resolução n° 001-01/2021 - Autoriza firmar Protocolo de Intenções junto à Fuvates. 

MESA DIRETORA. 

https://lajeado.rs.leg.br/materia/visualizar/id/4666/?projeto-de-resolucao-no-001-

012021.html 

 

Projeto de Lei CM n° 086-01/2021 - Regulamenta a concessão de Título de CIDADÃO 

BENEMÉRITO. VEREADOR CARLOS EDUARDO RANZI. 

https://lajeado.rs.leg.br/materia/visualizar/id/4869/?projeto-de-lei-cm.html 

 

Projeto de Lei CM n° 093-01/2021 - Obriga as escolas municipais de ensino infantil e 

fundamental a afixar placa informativa sobre a proibição de recusa de inscrição para matrícula. 

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/4883/?projeto-de-lei-cm.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 

 

Requerimento n° 142/2022 - Solicita o envio de ofício ao Departamento de Trânsito, 

solicitando que seja feito um possível estudo para a construção de uma rótula ou providencias 

no sentido de regular o trânsito na Avenida Benjamin Constant na altura do restaurante fogo 

de chão, onde começa a duplicação da Avenida o cruzamento em horários de muito 

movimento se torna muito perigoso aos veículos e pedestres. VEREADOR JONES BARBOSA DA 

SILVA. Pedido de destaque do Vereador Heitor Luiz Hoppe.  

 

TRIBUNA LIVRE - Vai fazer uso da Tribuna Livre da Câmara de Vereadores o Secretário do 

Planejamento, Urbanismo e Mobilidade Giancarlo Bervian 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. Conforme o Requerimento n° 065/2022 de autoria do 

Vereador Carlos Eduardo Ranzi. 


