ORDEM DO DIA DA SESSÃO
ORDINÁRIA DO DIA 29/03/2022
Projeto de Lei n° 022-02/2022 – Autoriza a abertura de Crédito Especial.
https://lajeado.rs.leg.br/materia/visualizar/id/4973/?projeto-de-lei.html

Projeto de Lei n° 028-02/2022 – Autoriza a abertura de Crédito Especial.
https://lajeado.rs.leg.br/materia/visualizar/id/4984/?projeto-de-lei.html

Projeto de Lei n° 030-02/2022 – Autoriza o Poder Executivo a desafetar da
destinação de uso especial, afetar para bem dominial e permutar imóvel
com a ACVAT - Sociedade Anônima de Previdência Complementar Aberta.
https://lajeado.rs.leg.br/materia/visualizar/id/4986/?projeto-de-lei.html

Projeto de Resolução n° 001-01/2021 - Autoriza firmar Protocolo de
Intenções junto à Fuvates. MESA DIRETORA.
https://www.lajeado.rs.leg.br/materia/visualizar/id/4666/?projeto-de-resolucao-no-001012021.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° 015-02/2022 – Revoga expressamente as Leis
Municipais que especifica. COMISSÃO ESPECIAL DE REVISÃO LEGAL E
DESBUROCRATIZAÇÃO.
https://lajeado.rs.leg.br/materia/visualizar/id/4971/?projeto-de-lei-cm.html

Projeto de Lei CM n° 021-02/2022 – Estabelece a divulgação dos saldos dos
Fundos Municipais. VEREADOR CARLOS EDUARDO RANZI.
https://www.lajeado.rs.leg.br/materia/visualizar/id/4989/?projeto-de-lei-cm.html

Requerimento n° 253/2022 – Solicita o envio de ofício ao Poder Executivo
solicitando que estude a possibilidade de instituir o “banco de materiais de
construção e mobiliários”. Este serviço visa oferecer materiais de
construção (sobras de obras – tijolos, telhas, piso, cimento, insumos) e
móveis (sofás, roupeiros, colchões, camas) em bom estado de uso, doados
por pessoas físicas ou jurídicas, a famílias em situação de vulnerabilidade
social que tiveram suas residências atingidas por incêndios, desabamentos,
alagamentos, enchentes, deslizamentos de encostas, vendavais, queda de

granizo ou que residem em condições precárias. VEREADORA ANA RITA DA
SILVA AZAMBUJA. Pedido de destaque do Vereador Heitor Luiz Hoppe.
Requerimento n° 266/2022 - Solicita o envio de ofício ao Ministério da
Educação, solicitando que os benefícios concedidos aos contratos
inadimplentes do FIES, sejam aplicados também aos adimplentes.
VEREADOR CARLOS EDUARDO RANZI. Pedido de destaque do Vereador
Heitor Luiz Hoppe.
Requerimento n° 281/2022 - Solicita o envio de ofício ao Executivo
solicitando que se faça um mutirão de limpeza pública, recolhimento de
móveis, lixo verde, roçada e limpeza de terrenos que estão sendo usados
para colocar/depositar lixo de todos os tipos. Com o aumento de casos de
Dengue no Município, locais com esta realidade são possíveis focos de
dengue. O bairro Praia/ São José necessita deste mutirão, com urgência
muitos lixo nas ruas e vegetação alta nos terrenos, constatamos tal situação
em visita pelo bairro e conversa com moradores que relatam o aumento
significativo de mosquitos. VEREADOR JONES BARBOSA DA SILVA. Pedido
de destaque do Vereador Heitor Luiz Hoppe.
TRIBUNA LIVRE – Fará o uso da tribuna livre, da Câmara Municipal de
Vereadores de Lajeado, os Senhores Arilson Wunsch Presidente do
SINDIÀGUA-RS e Rogério Ferraz Diretor de divulgação do SINDIÁGUA-RS,
para prestar alguns esclarecimentos em relação as assinaturas dos gestores
públicos em relação aos aditivos das Corsan que se enceram no próximo dia
31 de março e duas implicações futuras ao município de Lajeado e
população.

