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ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA 
DIA 28/02/2023 

 
Projeto de Lei n° 121-02/2022 - Altera a Lei nº 10.424, de 29 de junho de 2017, que 

cria o Programa Pavimentação Comunitária de vias urbanas (PPC) e dispõe sobre 

sua execução. 
https://www.lajeado.rs.leg.br/materia/visualizar/id/5287/?projeto-de-lei.html 

 

Projeto de Lei n° 125-02/2022 – Estabelece o Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor Amplo (IPCA) como indicador de inflação oficial do Município. 
https://www.lajeado.rs.leg.br/materia/visualizar/id/5284/?projeto-de-lei.html 

 

Projeto de Lei n° 001-03/2023 – Autoriza a abertura de Crédito Especial. 
https://www.lajeado.rs.leg.br/materia/visualizar/id/5321/?projeto-de-lei.html 

 

Projeto de Lei n° 017-03/2023 – Autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar 

Termo de Cessão de Uso de uma área com superfície de 285,56 m² à Companhia 

Minuano de Alimentos. 
https://www.lajeado.rs.leg.br/materia/visualizar/id/5348/?projeto-de-lei.html 

 

Projeto de Lei n° 018-03/2023 – Autoriza a contratação temporária de excepcional 

interesse público de 07 (sete) Professores de Educação Infantil. 
https://www.lajeado.rs.leg.br/materia/visualizar/id/5349/?projeto-de-lei.html 

 

Projeto de Lei Complementar n° 001-03/2023 – Altera a Lei Complementar nº 02, 

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/5316/?projeto-de-lei-complementar.html 

 

Projeto de Lei Complementar n° 002-03/2023 – Altera a Lei Complementar nº 02, 

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/5317/?projeto-de-lei-complementar.html 

 

Projeto de Lei Complementar n° 003-03/2023 – Altera a Lei Complementar nº 29, 

de 21 de julho de 2021, que institui o Regime de Previdência Complementar no 

âmbito do Município de Lajeado, fixa o limite máximo para a concessão de 
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aposentadorias e pensões pelo regime de previdência de que trata o art. 40 da 

Constituição Federal; autoriza a adesão a plano de benefícios de previdência 

complementar; e dá outras providências. 
https://www.lajeado.rs.leg.br/materia/visualizar/id/5318/?projeto-de-lei-complementar.html 

 

Projeto de Lei Complementar n° 004-03/2023 – Dispõe sobre a conciliação ou 

transação em processos judiciais e a restituição administrativa das contribuições 

retidas sobre as verbas não incorporáveis aos proventos do servidor efetivo 

vinculado ao Regime Próprio de Previdência – RPPS. 
https://www.lajeado.rs.leg.br/materia/visualizar/id/5319/?projeto-de-lei-complementar.html 

 

Projeto de Lei Complementar n° 005-03/2023 - Altera a Lei Complementar nº 001, 

de 23 de março de 2016, que institui o Regime Jurídico Único dos Servidores do 

Município de Lajeado. 
https://www.lajeado.rs.leg.br/materia/visualizar/id/5320/?projeto-de-lei-complementar.html 

 

Projeto de Lei CM n° 051-02/2022 – Dispõe sobre a criação do Bairro Jardim 

Botânico e as novas delimitações dos bairros Bom Pastor, Moinhos d’Água e 

Montanha. VEREADORES: DEOLÍ GRÄFF E EDERSON FERNANDO SPOHR. 
https://www.lajeado.rs.leg.br/materia/visualizar/id/5081/?projeto-de-lei-cm.html 

 

Projeto de Lei CM n° 005-03/2023 – Denomina de Rua Dubai a Rua A, localizada 

no Loteamento Residencial Diamond e Loteamento Ari Simonetti, Bairro 

Universitário, Lajeado/RS. VEREADOR DEOLÍ GRÄFF 

https://www.lajeado.rs.leg.br/materia/visualizar/id/5339/?projeto-de-lei-cm.html 

 

Requerimento n° 076/2023 - Solicita que seja oficiado ao Poder Executivo, 

solicitando a viabilidade de revisão do Código Tributário do Município. Em função 

dos altos juros e multas cobrados atualmente, assim como, a possibilidade de 

realizar um REFIS em consequência dessas pendências que estão ingressando em 

relação ao IPTU e das cobranças de pavimentação. Pelo fato, deste código ser uma 

Lei muito antiga, é preciso rever estes valores no tocante aos juros, inserindo o 

código tributário na realidade atual. VEREADOR ISIDORO FORNARI NETO. Pedido 

de Destaque do Vereador Antônio Marcos Schefer. 
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