
ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA 

22/03/2022 

 

Projeto de Lei n° 019-02/2022 - Autoriza a abertura de Crédito Especial. 

https://www.lajeado.rs.leg.br/materia/visualizar/id/4967/?projeto-de-lei.html 

 

Projeto de Lei n° 024-02/2022 - Autoriza o Poder Executivo a repassar recursos financeiros à 

CDL para realização da 20ª Convenção CDL Lajeado, e dá outras providências. 

https://www.lajeado.rs.leg.br/materia/visualizar/id/4977/?projeto-de-lei.html 

 

Projeto de Lei n° 025-02/2022 - Altera o art. 3° da Lei nº 10.946, de 23 de dezembro de 2019, 

que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder Direito Real de Uso de um terreno 

urbano à Sociedade Lajeadense de Atendimento à Criança e ao Adolescente. 

https://www.lajeado.rs.leg.br/materia/visualizar/id/4978/?projeto-de-lei.html 

 

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

BENEMÉRITO. VEREADOR CARLOS EDUARDO RANZI. 

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

 

Projeto de Lei CM n° 008-02/2022 - Modifica o parágrafo único do artigo 3°, da Lei Municipal 

nº 2241/1967, que regulamenta a concessão do Título de Cidadão Lajeadense. VEREADOR 

CARLOS EDUARDO RANZI. 

https://www.lajeado.rs.leg.br/materia/visualizar/id/4947/?projeto-de-lei-cm.html 

 

Projeto de Lei CM n° 009-02/2022 - Acrescenta o artigo 26-A à Lei Municipal nº 5840/1996, 

que Institui o Código de Posturas. VEREADOR CARLOS EDUARDO RANZI. 

https://www.lajeado.rs.leg.br/materia/visualizar/id/4948/?projeto-de-lei-cm.html 

 

Projeto de Lei CM n° 016-02/2022 - Denomina de Rua “ARMELINDO AUGUSTO 

BOHNENBERGER”, a rua “B’’ localizada no Loteamento Reserva dos Jardins, no Bairro Jardim 

do Cedro. VEREADOR ISIDORO FORNARI NETO.  

https://www.lajeado.rs.leg.br/materia/visualizar/id/4975/?projeto-de-lei-cm.html 

 



Projeto de Lei CM n° 017-02/2022 - Altera a Lei Municipal nº 10.470/2017, a qual dispõe sobre 

a adoção de logradouros de lazer e cultura, e dá outras providências. VEREADORA ANA RITA 

DA SILVA AZAMBUJA. 

https://www.lajeado.rs.leg.br/materia/visualizar/id/4976/?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. Pedido de destaque do Vereador Sergio Luiz Kniphoff. 

 

Requerimento n° 223/2022 - Solicita o envio de ofício ao Poder Executivo solicitando que 

informe quem é o responsável técnico pela obra de reforma do “Porto dos Bruder”. 

VEREADORA ANA RITA DA SILVA AZAMBUJA. Pedido de destaque do Vereador Heitor Luiz 

Hoppe.   

 

Requerimento n° 224/2022 - Solicita o envio de ofício ao Poder Executivo, solicitando a 

instalação de um toldo permanente, onde ocorre a feira de produtos orgânicos, na rua 

Quintino Bocaiúva, adjacente à “Praça do Papai Noel". Com o toldo permanente, serão 

evitados transtornos ocorridos pela chuva. VEREADORA ANA RITA DA SILVA AZAMBUJA. 

Pedido de destaque do Vereador Alex Schmitt. 

 

Requerimento n° 245/2022 - Solicita o envio de ofício ao Poder Executivo Municipal/SEMA - 

Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Saneamento e Sustentabilidade, solicitando quais as 

ações e atividades de controle e combate aos mosquitos, que foram e estão sendo 

desenvolvidas, e também, sugerindo, para que seja feita uma campanha intensiva e 

permanente em relação ao assunto, através dos meios possíveis e ao alcance desta Secretaria. 

JUSTIFICATIVA: 

O problema da proliferação dos mosquitos já vem ocorrendo há bastante tempo, e as 

reclamações são frequentes e permanentes em praticamente todos os bairros do nosso 

município; 

Campanhas e ações permanentes fazem com que também todos os munícipes se mantenham 

alertas e também conscientes da cooresponsabilidade no combate à proliferação destes 

insetos;  

As ações precisam ser intensificadas, pois o problema existe durante todos os meses do ano, 

sendo ainda mais intenso no verão, trazendo muito desconforto à população; 

Não se trata apenas de uma situação de desconforto, mas sim de consequências para a saúde 

pública, pois os números tem mostrado, um crescimento de casos de DENGUE entre outras, 



causadas pelos insetos. VEREADOR HEITOR LUIZ HOPPE. Pedido de destaque do Vereador 

Antônio Marcos Schefer. 


