ORDEM DO DIA DA SESSÃO
ORDINÁRIA DO DIA 22/09/2022
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° 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.
https://www.lajeado.rs.leg.br/materia/visualizar/id/5074/?projeto-de-lei.html

Projeto de Lei n° 099-02/2022 – Dispõe sobre a realização de inspeção predial
em edificações no Município de Lajeado.
https://www.lajeado.rs.leg.br/materia/visualizar/id/5157/?projeto-de-lei.html

Projeto de Lei n° 100-02/2022 – Autoriza a abertura de Crédito Especial.
https://www.lajeado.rs.leg.br/materia/visualizar/id/5158/?projeto-de-lei.html

Projeto de Lei n° 102-02/2022 – Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o
exercício de 2023.
https://www.lajeado.rs.leg.br/materia/visualizar/id/5169/?projeto-de-lei.html

Projeto de Lei n° 103-02/2022 – Inclui o inciso XI ao art. 49 e altera a redação do
art. 138 da Lei nº 2.714, de 31 de dezembro de 1973, que institui o Código
Tributário do Município de Lajeado.
https://www.lajeado.rs.leg.br/materia/visualizar/id/5187/?projeto-de-lei.html

Projeto de Lei Complementar n° 006-02/2022 – Altera dispositivos da Lei
Complementar nº 001, de 23 de março de 2016, que institui o Regime Jurídico
Único dos Servidores do Município de Lajeado e da Lei Complementar n° 002, de
23 de março de 2016, que institui o Regime Próprio de Previdência Social do
Município de Lajeado e dá outras providências.
https://www.lajeado.rs.leg.br/materia/visualizar/id/5147/?projeto-de-lei-complementar.html

Substitutivo ao 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. VEREADOR ISIDORO FORNARI NETO.
https://www.lajeado.rs.leg.br/materia/visualizar/id/5162/?projeto-substitutivo.html

Projeto de Lei CM n° 059-02/2022 – Dispõe sobre a utilização do triturador de
galhos de árvores provenientes de podas e tombamentos e reaproveitamento
dos resíduos. VEREADORES: ANA RITA DA SILVA AZAMBUJA E SERGIO LUIZ
KNIPHOFF.
https://www.lajeado.rs.leg.br/materia/visualizar/id/5111/?projeto-de-lei-cm.html

Projeto de Lei CM n° 063-02/2022 – Dispõe sobre a manipulação e/ou
transformação artesanal de carnes por açougues, casas de carnes,
estabelecimentos de comércio varejista de carnes in natura e/ou transformadas
no Município de Lajeado. VEREADOR ISIDORO FORNARI NETO.
https://www.lajeado.rs.leg.br/materia/visualizar/id/5128/?projeto-de-lei-cm.html

Projeto de Lei CM n° 064-02/2022 – Fica vedado o bloqueio de números de
telefones e perfis de usuários em redes sociais mantidas pelo Poder Público
Municipal. VEREADOR CARLOS EDUARDO RANZI.
https://www.lajeado.rs.leg.br/materia/visualizar/id/5129/?projeto-de-leicm.htmlhttps://www.lajeado.rs.leg.br/materia/visualizar/id/5129/?projeto-de-lei-cm.html

Projeto de Lei CM n° 077-02/2022 – Concede benefícios fiscais no Imposto
Predial e Territorial Urbano (IPTU) a título de incentivo ambiental. VEREADOR
CARLOS EDUARDO RANZI.
Votação do parecer da Comissão de Justiça, Redação, Ética e Decoro
Parlamentar pela Ilegalidade do projeto.
https://www.lajeado.rs.leg.br/materia/visualizar/id/5172/?projeto-de-lei-cm.html

