
ORDEM DO DIA DA SESSÃO 

DO DIA 31/05/2022 

 

Projeto de Lei n° 058-02/2022 – Autoriza o Poder Executivo a conceder 

isenção e remissão do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial 

Urbana - IPTU da unidade imobiliária pertencente a entidade ou a clube 

social, recreativo, desportivo ou cultural, sem fins lucrativos, localizada no 

município de Lajeado e dá outras providências. 

https://www.lajeado.rs.leg.br/materia/visualizar/id/5056/?projeto-de-

lei.html 

 

Projeto de Lei n° 059-02/2022 – Autoriza a abertura de Crédito Especial. 

https://www.lajeado.rs.leg.br/materia/visualizar/id/5053/?projeto-de-

lei.html 

 

Projeto de Lei CM n° 036-02/2022 – Concede o Título de Cidadã 

Lajeadense à Senhora Carmen Regina Pereira Cardoso. VEREADORES: 

ADRIANO ROSA, ANA RITA DA SILVA AZAMBUJA, ANTÔNIO MARCOS 

SCHEFER, CARLOS EDUARDO RANZI, DEOLÍ GRÄFF, HEITOR LUIZ HOPPE, 

ISIDORO FORNARI NETO, LORIVAL EWERLING DOS SANTOS SILVEIRA, 

MARCELO XAVIER DO AMARAL, MÁRCIO DAL CIN, MOZART PEREIRA 

LOPES E SERGIO LUIZ KNIPHOFF.  

https://www.lajeado.rs.leg.br/materia/visualizar/id/5035/?projeto-de-lei-

cm.html 

 

Projeto de Lei CM n° 039-02/2022 – Institui a Semana de Sensibilização à 

Doação de Órgãos e Tecidos e Construção da Cultura Doadora. VEREADOR 

LORIVAL EWERLING DOS SANTOS SILVEIRA. Votação do parecer da 

Comissão de Justiça e Redação pela Ilegalidade do projeto.  

https://www.lajeado.rs.leg.br/materia/visualizar/id/5050/?projeto-de-lei-

cm.html 



 

Projeto de Lei CM n° 040-02/2022 – Concede remição e isenção do 

imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU da unidade 

imobiliária pertencente a entidade ou a clube social, recreativo, 

desportivo ou cultural, sem fins lucrativos, localizada no município de 

Lajeado e dá outras providências. VEREADOR SERGIO LUIZ KNIPHOFF. 

Votação do parecer da Comissão de Justiça e Redação pela Ilegalidade do 

projeto. 

https://www.lajeado.rs.leg.br/materia/visualizar/id/5051/?projeto-de-lei-

cm.html 

 

Projeto de Lei CM n° 041-02/2022 – Denomina de Rua Ruben José Satter a 

rua “04”, localizada no Loteamento Parque dos Conventos II, situado no 

Bairro Conventos – Lajeado. VEREADOR LORIVAL EWERLING DOS SANTOS 

SILVEIRA. 

https://www.lajeado.rs.leg.br/materia/visualizar/id/5057/?projeto-de-lei-

cm.html 

 

Requerimento n° 552/2022 – Solicita o envio de ofício ao Poder 

Executivo/sr. Prefeito municipal/ SEAD/ SEMA solicitando que seja 

estudada a possibilidade de serem organizadas feiras no Parque dos Dick, 

pelo menos uma vez por mês, que visam a exposição dos animais que se 

encontram para adoção no Canil Municipal, pois devido ao grande fluxo 

de pessoas que circulam no local, isso traria mais chance aos mesmos de 

serem adotados. VEREADOR ANTÔNIO MARCOS SCHEFER. Pedido de 

destaque da Vereadora Ana Rita da Silva Azambuja. 

 

Requerimento n° 570/2022 – Sugerir que a Câmara de Vereadores de 

Lajeado, faça uma Campanha para arrecadação de Agasalhos, Cobertores 

e Alimentos, para posterior repasse à Área Assistencial do Município, para 

que esta faça a doação à pessoas e famílias necessitadas. 

JUSTIFICATIVA: 



Todos os anos na época de inverno, devido às baixas temperaturas em 

nossa região e estado, aumenta a necessidade de oferecer roupas quentes 

e cobertores às pessoas menos favorecidas; 

A pandemia fez crescer o desemprego e a crise econômica, e, aliado ao 

processo inflacionário, faz com que muitas famílias estejam em 

dificuldade para suprir as necessidades básicas, inclusive com carências na 

área da alimentação. 

A Câmara de Vereadores precisa dar exemplo e fazer a sua parte, 

oferecendo ajuda e motivando outras pessoas e entidades a fazerem o 

mesmo;  

Cada doação contribuirá para diminuir o frio e/ou a fome de alguma 

pessoa ou família. VEREADOR HEITOR LUIZ HOPPE. Pedido de destaque da 

Vereadora Ana Rita da Silva Azambuja. 

 

Requerimento n° 572/2022 – Solicita ao Senhor Supervisor Carlos Vilibaldo 

Hessler da Empresa STACIONE que informe a esta Casa os dados a seguir; 

-Quantos funcionários atuam diretamente na cobrança do 

estacionamento rotativo; 

-Em quantos turnos são divididos; 

-Quantos supervisores controlam estes funcionários; 

-Quantas vagas existem atualmente em cobrança; 

-Qual o número de vagas por cobrador; 

-Quantos parquímetros existem atualmente e quantos estão em 

funcionamento; 

Pois atualmente percebe poucos cobradores na vasta área azul, onde a 

Stacione explora o estacionamento. 

Outrossim informamos que várias pessoas vieram até esse Vereador 

reclamando da falta de cobradores na área azul e não tem alternativa no 

momento para quitar e/ou pagar o tempo que ali está estacionado. 

VEREADOR LORIVAL EWERLING DOS SANTOS SILVEIRA. Pedido de 

destaque da Vereadora Ana Rita da Silva Azambuja. 


