
ORDEM DO DIA 

SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 16/05/2022 

 

Projeto de Lei n° 053-02/2022 - Autoriza a abertura de Crédito 

Especial. 

https://www.lajeado.rs.leg.br/materia/visualizar/id/5044/?proje

to-de-lei.html 

 

Veto aos Projetos de Lei CM’s 025, 026, 027, 028 e 029-02/2022 - 

Que acrescentam dispositivos ao Parágrafo único do o artigo 1º 

da Lei Municipal nº 10.470, de 27 de setembro de 2017. Votação 

do parecer da Comissão de Justiça e Redação pela ilegalidade do 

Veto.  

https://www.lajeado.rs.leg.br/materia/visualizar/id/5041/?veto.

html 

 

Oficio n° 138-02/2022 – Em atenção ao disposto no art. 134, § 1° 

da Lei n° 11.052/2020, que institui o Plano Diretor de Lajeado, 

solicito parecer quanto ao requerimento encaminhado pela 

empresa Empreendimentos Imobiliários C2B Ltda, que tem como 

intuito doar ao Município, a título de área² institucional, fração 

de área de terras urbana, integrante na matricula n° 54.221 RI.  

 

Requerimento n° 477/2022 -  Solicita o envio de ofício a Seplan – 

Secretaria de Planejamento, Urbanismo e Mobilidade, 

solicitando as seguintes informações: 

Se há um estudo sobre a abertura da Avenida Alberto Muller, na 

altura da Rua Sabiá até a Avenida Amazonas, no Loteamento 



Verdes Vales (são em torno de 4 a 5 que estão impedindo a 

continuidade da via); 

Se há proposta de indenização da área a ser desapropriada para 

abertura a continuidade da Avenida Alberto Muller;  

Em que estágio está a negociação de desapropriação da área 

para abertura da continuidade da Avenida Alberto Muller; 

Se há junto a Seplan ou outra secretaria, o abaixo-assinado 

realizado pelos moradores impactados com a abertura da 

continuidade da Avenida Alberto 

Muller; 

Solicito cópia do mapa da área a ser aberta; 

Solicito cópia de estudo técnico do projeto de pavimentação do 

trecho da Avenida Alberto Muller a ser aberto e pavimentado. 

VEREADOR DEOLÍ GRÄFF. Pedido de destaque do vereador Heitor 

Luiz Hoppe. 

 

Requerimento n° 494/2022 - Solicita o envio de ofício à 

Secretaria de Obras, solicitando se existe previsão do 

recapeamento da Rua João Goulart, no Bairro Campestre (trecho 

entre a ERS-130 e a Igreja do Evangelho Quadrangular) e 

também da Avenida Senador Alberto Pasqualini, no Bairro 

Universitário (trecho em frente aos Condomínios Residenciais 

Universitário e Vert). VEREADOR CARLOS EDURADO RANZI. 

Pedido de destaque do vereador Isidoro Fornari Neto. 


