ORDEM DO DIA DA SESSÃO
ORDINÁRIA DO DIA 15/03/2022
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://www.lajeado.rs.leg.br/materia/visualizar/id/4551/?pl-no-020-012021.html

Projeto de Lei n° 018-02/2022 - Autoriza a abertura de Crédito Especial.
https://www.lajeado.rs.leg.br/materia/visualizar/id/4966/?projeto-de-lei.html

Projeto de Lei CM n° 015-02/2022 - Revoga expressamente as Leis
Municipais que especifica. COMISSÃO ESPECIAL DE REVISÃO LEGAL E
DESBUROCRATIZAÇÃO. ALEX SCHMITT, PAULA THOMAS E HEITOR LUIZ
HOPPE.
https://www.lajeado.rs.leg.br/materia/visualizar/id/4971/?projeto-de-lei-cm.html

Requerimento n° 158/2022 - Solicita o envio de ofício ao Poder Executivo
solicitando medidas de incentivo à implantação de Hortas Comunitárias
pelo município, conforme a Lei Municipal nº 9.159/2013, que criou o
Programa Horta Comunitária em Lajeado. Hortas Comunitárias são ótima
alternativa para dar funcionalidade a terrenos baldios, pondo fim aos
problemas por eles gerados e proporcionaram nova e saudável fonte de
alimentação às famílias. VEREADORA ANA RITA DA SILVA AZAMBUJA.
Requerimento n° 179/2022 - Solicitamos à Secretaria do Meio Ambiente,
que analise a possibilidade de aumentar a metragem mensal de capina
mecanizada com mais uma equipe, pois não estão conseguindo realizar o
trabalho a contento dos moradores. LORIVAL EWERLING DOS SANTOS
SILVEIRA. Pedido de destaque do Vereador Heitor Luiz Hoppe.
Requerimento n° 183/2022 - Solicita o envio de ofício ao Poder Executivo e
à Univates, que estudem a possibilidade de estabelecer convênio para que
as bicicletas da Univates possam ser utilizadas pela população em geral e
sejam instaladas bicicletários em diversos locais da cidade, incentivando
assim o transporte alternativo em Lajeado. ANA RITA DA SILVA AZAMBUJA.
Pedido de destaque do Vereador Heitor Luiz Hoppe.

Requerimento n° 184/2022 - Solicita o envio de ofício à Mesa Diretora que
avalie a possibilidade de promover audiência pública com objetivo de
avaliar a seguinte alteração do Plano Diretor de Lajeado, tendo em vista que
o município possui mais de 1.500 imóveis e diversos locais da cidade
necessitam de obras, reformas e equipamentos públicos:
“A critério da Administração Municipal, em parecer técnico fundamentado,
a área institucional poderá, após autorização legislativa, ser substituída por
obras, reformas ou equipamentos comunitários, em locais a serem
indicados pela Administração Municipal”. ANA RITA DA SILVA AZAMBUJA.
Pedido de destaque do Vereador Alex Schmitt.
Requerimento n° 187/2022 - Solicita o envio de ofício ao Poder Executivo e
a Secretaria do Meio Ambiente, Saneamento e Sustentabilidade sugerindo
a instituição da Licença Ambiental por Compromisso (LAC) no município. As
emissões de LAC são para atividades passíveis de licenciamento ambiental
no Estado. Entre elas estão serrarias, funilarias, usinas de concreto, olarias,
fabricação de calçados, parques de exposição e eventos, entre outras.
Os empreendimentos que optarem pela LAC precisarão de
acompanhamento técnico privado permanente, atestando que a atividade
não causa danos ambientais, com possibilidade de responsabilização dos
técnicos em caso de prejuízo ao meio ambiente.
A LAC reúne em um único procedimento outras três licenças – a prévia, a
de instalação e a de operação, unificando e trazendo mais rapidez ao
processo. ANA RITA DA SILVA AZAMBUJA. Pedido de destaque do Vereador
Alex Schmitt.
Requerimento n° 207/2022 - Requer a Secretaria de Obras a falta de
fechaduras nas portas do banheiro, falta de botijão de gás na casinha e
infestação de baratas das câmaras mortuárias. ADRIANO ROSA. Pedido de
destaque do Vereador Heitor Luiz Hoppe.

