
ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 26/07/2022 

 

Projeto de Lei n° 072-02/2022 - Altera a Lei nº 10.424, de 29 de junho de 2017, que cria o 

Programa Pavimentação Comunitária de vias urbanas (PPC), dispõe sobre sua execução e dá 

outras providências. 

 

Projeto de Lei n° 073-02/2022 - Dispõe sobre a realização de audiências públicas no âmbito da 

Administração Pública Municipal e do Poder Legislativo Municipal. 

 

Projeto de Lei n° 079-02/2022 - Institui o Herbário Municipal de Lajeado e as políticas de 

coleções botânicas do Jardim Botânico. 

 

Projeto de Lei n° 081-02/2022 - Desmembra imóvel e autoriza o Poder Executivo a receber 

como medida compensatória repasse de valores e área de propriedade de Diamond 

Construtora e Incorporadora Ltda, e dá outras providências. 

 

Projeto de Lei n° 082-02/2022 – Autoriza a abertura de Crédito Especial. 

 

Projeto de Lei n° 083-02/2022 – Autoriza a abertura de Crédito Suplementar. 

 

Projeto de Lei n° 085-02/2022 - Institui no município de Lajeado a Contribuição para custeio da 

Iluminação Pública prevista no artigo 149-A da Constituição Federal. 

 

Projeto de Lei n° 086-02/2022 - Altera o Código Tributário Municipal de Lajeado, Lei nº 

2.714/1973. 

 

Projeto de Lei n° 087-02/2022 - Autoriza a delegação, por meio de parceria público-privada, 

dos serviços de implantação, operação, manutenção, eficientização da iluminação pública, 

implantação, operação e manutenção da infraestrutura de telecomunicações (smart-city) e 

implantação de usina de geração elétrica no Município de Lajeado/RS. 

 

Projeto de Lei CM n° 038-02/2022 - Autoriza o Poder Legislativo Municipal realizar cedência de 

servidor para o Poder Executivo Municipal. 

 



Projeto de Lei CM n° 043-02/2022 - Acrescenta o §1º e §2º ao Art. 17 da LEI nº2714, de 31 de 

dezembro de 1973, que institui o Código Tributário de Lajeado/RS. 

 

Projeto de Lei CM n° 056-02/2022 - Denomina de Arno Klock A Rua F7 localizada no 

Loteamento Parthenon II e F do Loteamento Parthenon no Bairro Moinhos d’Água. 

 

Requerimento n° 725/2022 - Solicita o envio de ofício ao Presidente do Sindicato dos 

Professores Municipais, Rita de Cássia Quadros Da Rosa, solicitando que faça uso da Tribuna 

Livre, na sessão do dia 26 de julho de 2022, para esclarecimentos sobre as contas do Sindicato 

dos Professores Municipais de Lajeado, referente à antiga gestão da entidade. VEREADORES: 

CARLOS EDUARDO RANZI, JONES BARBOSA DA SILVA, SERGIO LUIZ KNIPHOFF e MÁRCIO DAL 

CIN. Pedido de destaque da Vereadora Paula Thomas. 

 

Requerimento n° 731/2022 - Solicita o envio de Ofício à Secretaria Municipal de Segurança 

Pública e Cidadania, convidando o Secretário desta, Ten. Cel. Paulo Roberto Locatelli Gandin, 

para o uso da Tribuna Livre desta Casa Legislativa, para apresentar o PLANO DE 

CONTINGÊNCIA para o nosso Município. 

JUSTIFICATIVA: 

O Plano de Contingência é uma ferramenta extremamente necessária e importante, e funciona 

como um Planejamento elaborado na normalidade, onde e quando são definidos 

procedimentos, ações e decisões que devem ser tomadas na ocorrência de uma emergência 

em saúde pública e/ou em qualquer tipo de evento adverso que coloque em risco a vida e/ou 

patrimônio; 

O Plano de Contingência visa apontar, de maneira clara e concisa, as ações e também as 

responsabilidades para o enfrentamento do evento. Assim, esse documento deve orientar, 

organizar e dar as respostas necessárias para intervir, controlar e combater as consequências e 

impactos de determinado evento. VEREADOR HEITOR LUIZ HOPPE. Pedido de destaque do 

Vereador Ricardo Ewald.  

 

Requerimento n° 732/2022 - Solicita o envio de ofício ao departamento de trânsito solicitando 

o estudo do controle de ciclista nas calçadas da Rua Júlio de Castilhos, uma possível 

fiscalização ou colocação de placas indicativas, nos chega muitas reclamações de alguns 

usuários de bicicleta que transitam sobre a calçadas atingindo os pedestres. VEREADOR JONES 

BARBOSA DA SILVA. Pedido de destaque do Vereador Heitor Luiz Hoppe.  

 

Requerimento n° 737/2022 - Solicita o envio de ofício à CORSAN (Companhia Riograndense de 

Saneamento), para que a cobre mais agilidade e eficiência da empresa responsável pelos 

serviços de abertura e fechamento de buracos, quando da correção de vazamentos, de 

reposição de pavimentos entre outros serviços que a mesma presta para a cidade de Lajeado. 



Entendemos que os serviços prestados pela empresa são de suma importância, não só para o 

abastecimento de água, mas também por que a demora na conclusão dos serviços causam 

diversos transtornos de mobilidade urbana, como longos engarrafamentos, bloqueios de pistas 

e acidentes. VEREADOR ISIDORO FORNARI NETO. Pedido de destaque dos Vereadores Márcio 

Dal Cin e Heitor Luiz Hoppe. 


