
ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA 

DO DIA 19/04/2022 

 

Projeto de Lei n° 033-02/2022 - Altera a Lei Municipal nº 10.079/2016, e 

dá outras providências. 

https://www.lajeado.rs.leg.br/materia/visualizar/id/5008/?projeto-de-

lei.html 

 

Projeto de Lei n° 037-02/2022 - Autoriza o Poder Executivo a conceder 

incentivo à empresa Benoit Eletrodomésticos Ltda. 

https://www.lajeado.rs.leg.br/materia/visualizar/id/5015/?projeto-de-

lei.html 

 

Projeto de Lei n° 038-02/2022 - Cria 01 (uma) vaga de Arquiteto, 03 (três) 

vagas de Assistente Social, 09 (nove) vagas de Auxiliar de Administração e 

01 (uma) vaga de Psicólogo, altera o anexo I da Lei nº 10.079, de 30 de 

março de 2016, que instituiu o Plano de Carreira dos Servidores do 

Município de Lajeado e dá outras providências. 

https://www.lajeado.rs.leg.br/materia/visualizar/id/5016/?projeto-de-

lei.html 

 

Projeto de Lei n° 041-02/2022 - Altera a Lei Municipal nº 10.079/2016, e 

dá outras providências. 

https://www.lajeado.rs.leg.br/materia/visualizar/id/5019/?projeto-de-

lei.html 

 

Projeto de Lei n° 042-02/2022 - Altera a Lei Municipal nº 10.079/2016, e 

dá outras providências. 

https://www.lajeado.rs.leg.br/materia/visualizar/id/5020/?projeto-de-

lei.html 



 

Requerimento n° 357/2022 – À Companhia Rio Grandense de 

Saneamento – CORSAN, solicitamos que analise a possibilidade de trocar a 

rede d’água no Bairro Praia e São José, pois existe grande volume de 

vazamento. Os moradores ficam por vários dias sem abastecimento de 

água. VEREADOR LORIVAL EWERLING DOS SANTOS SILVEIRA. Pedido de 

destaque dos Vereadores Heitor Luiz Hoppe e Isidoro Fornari Neto. 

 

Requerimento n° 366/2022 – Solicita ao Poder Executivo que informe 

qual será o serviço a ser realizado pela seguinte contratação: 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 016-02/2022 – PROCESSO 

ADMINISTRATIVO Nº 7512/2022 - CONTRATADA: PEDRO HENRIQUE POLI 

DE FIGUEIREDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, CNPJ Nº 

45.786.711/0001-71 - VALOR: R$ 156.000,00 (cento e cinquenta e seis mil 

reais). VEREADORA ANA RITA DA SILVA AZAMBUJA. Pedido de destaque 

do Vereador Carlos Eduardo Ranzi. 

 

Requerimento n° 371/2022 – Solicita o envio de ofício ao Poder 

Executivo/Sr. Prefeito Municipal/ SED solicitando para que seja estudada a 

possibilidade de construção de uma EMEI no bairro Floresta, tendo em 

vista que o mesmo está crescendo e isso trará tantos benefícios aos 

moradores do mesmo, quanto aos dos bairros em seu entorno. VEREADOR 

ANTÔNIO MARCOS SCHEFER. Pedido de destaque do Vereador Ederson 

Fernando Spohr. 

 

Requerimento n° 383/2022 – Solicita a Secretaria do Planejamento, 

Urbanismo e Mobilidade (SEPLAN), que estude a possibilidade de manter, 

junto ao Sistema Viário Municipal, o traçado original da Rua Selvino 

Seltenreich, bairro São Bento, apenas com alteração no seu alargamento. 

Encaminho essa solicitação pois já existem loteamentos aprovados e 

construções consolidadas ao longo desse trecho. 

JUSTIFICATIVA: 

O novo Plano Diretor de Lajeado prevê um número maior de vias de 

ligação do Sistema Viário no entorno da referida rua em relação ao antigo 



Sistema Viário do Plano de Diretor de Desenvolvimento Integrado (Lei 

Municipal n° 7650/2006). 

Manutenção do traçado previso apenas com alteração de largura. 

Trecho existente da referida via já encontra-se urbanizado com diversas 

edificações. 

SUGERE-SE 

Desta forma, diante das inúmeras possibilidades de novas vias de ligação 

no entorno, sugere-se a alteração da largura de parte da via projetada 

para: 

Segmento 41-42 (a’ – b’) 

O trecho entre as ERS/130 e a Rua Nuedi Garibotti permanece com a 

largura projetada de 20,00 metros. 

Segmento 41-42 (b’ – c’) 

14,00 metros no trecho já urbanizado corresponde à Rua Selvino 

Seltenreich, com loteamentos registrados (entre as Ruas Nuedi Garibotti e 

Rua Orlando Sieben, incluindo o lote 30 da quadra 330 e lote 78 da quadra 

331, todos do setor 50). 16,00 metros no trecho ao oeste da Rua Orlando 

Sieben (exceto o lote 30 da quadra 330 e lote 78 da quadra 331, todos do 

setor 50). VEREADOR ISIDORO FORNARI NETO. Pedido de destaque do 

Vereador Ederson Fernando Spohr. 


