
ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA 

DIA 28/06/2022 

 

Projeto de Lei n° 063-02/2022 - Autoriza a abertura de Crédito 

Suplementar. 

https://www.lajeado.rs.leg.br/materia/visualizar/id/5059/?projeto-de-

lei.html 

Projeto de Lei n° 064-02/2022 - Autoriza a abertura de Crédito Especial. 

https://www.lajeado.rs.leg.br/materia/visualizar/id/5060/?projeto-de-

lei.html 

Projeto de Lei n° 066-02/2022 - Autoriza o Poder Executivo a desmembrar, 

desafetar da destinação de área de preservação permanente e de área 

verde, afetar para bem dominial e permutar imóveis de propriedade do 

Município de Lajeado por imóveis de propriedade de WH 

Empreendimentos Imobiliários Ltda e outros. 

https://www.lajeado.rs.leg.br/materia/visualizar/id/5067/?projeto-de-

lei.html 

Projeto de Lei n° 068-02/2022 - Altera art. 7º da Lei nº 11.157/2021, de 09 

de abril de 2021, que dispõe sobre a estrutura administrativa do Poder 

Executivo Municipal de Lajeado. 

https://www.lajeado.rs.leg.br/materia/visualizar/id/5069/?projeto-de-

lei.html 

Projeto de Lei n° 070-02/2022 - Autoriza a abertura de Crédito 

Suplementar. 

https://www.lajeado.rs.leg.br/materia/visualizar/id/5071/?projeto-de-

lei.html  

Requerimento n° 653/2022 - Solicita o envio de ofício ao Senado Federal 

em forma de Moção de Apoio ao Projeto de Lei nº 3273 de 2019 do Poder 

Executivo nacional que altera a Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003, 

que dispõe sobre registro, posse e comercialização de armas de fogo e 

munição, sobre o Sistema Nacional de Armas - Sinarm e define crimes. 



VEREADORES: ALEX SCHMITT, MOZART PEREIRA LOPES, DEOLÍ GRÄFF E 

PAULA THOMAS. Pedido de Destaque do Vereador Sergio Luiz Kniphoff.  

Requerimento n° 655/2022 - Solicita o envio de ofício a Sthas, solicitando 

que justificativa porque não está sendo mais feito o transporte de móveis 

que são doados pela população. Tendo. Vista que tem uma grande 

demanda. As famílias estão precisando de móveis. Tendo em vista que se 

tem um caminhão pela Sthas que fazia esse recolhimento e repasse para 

as famílias de Lajeado. VEREADOR JONES BARBOSA DA SILVA (Vavá). 

Pedido de Destaque do Vereador Heitor Luiz Hoppe.   

Requerimento n° 658/2022 - Solicita o envio de ofício ao Poder 

Executivo/Sr. Prefeito Municipal/ SESA solicitando que seja informada a 

esta Casa Legislativa, por qual motivo está havendo a falta de diversos 

medicamentos básicos muito utilizados principalmente nesta época do 

ano, como por exemplo Amoxicilina, Azitromicina, Paracetamol e outros 

nos Postos de Saúde do município, visto que são inúmeras as reclamações 

que chegam até este Vereador de moradores com baixas condições 

financeiras de diversos bairros, que estão sendo prejudicados com esta 

situação, pois não tem condições de comprar os mesmos. VEREADOR 

ANTÔNIO MARCOS SCHEFER. Pedido de Destaque do Vereado Jones 

Barbosa da Silva (Vavá).  

Tribuna Livre: Fará o uso da tribuna livre, da Câmara Municipal de 

Vereadores de Lajeado, o Comandante do Corpo de Bombeiros Tenente 

Fausto Gusmão Althaus para explanar sobre os trabalhos desenvolvidos, 

dificuldades enfrentadas, enfim, como todas as atribuições dos serviços 

prestados a comunidade de Lajeado. Tendo em vista que no dia 02 de 

Julho se comemora o dia do Bombeiro. 


