
ORDEM DO DIA 

29 de DEZEMBRO de 2020 

 

 

PL 116/2020 - Autoriza o Poder Executivo a conceder incentivo à empresa Florestal 

Alimentos S/A. 

https://www.lajeado.rs.leg.br/materia/visualizar/id/4496/?executivo-1162020.html 

 

PL CM 004-04/2020 - Institui a Semana de Sensibilização à Doação de Órgãos e Tecidos e 

Construção da Cultura Doadora. 

https://www.lajeado.rs.leg.br/materia/visualizar/id/4277/?cm-004-042020.html 

 

PL CM 006/2020 - “Dispõe sobre o fornecimento e instalação gratuita, pelas 

Concessionárias de serviço de Água, de válvulas de retenção de ar (eliminadores de ar), para 

hidrômetros a todos os imóveis comerciais e residenciais do Município de Lajeado e dá outras 

providências”. 

https://www.lajeado.rs.leg.br/materia/visualizar/id/4279/?cm-006-042020.html 

 

PL CM 008-04/2020 - Concede o Título de Cidadão Lajeadense ao “Senhor Mário Sérgio 

de Souza Almeida”. 

https://www.lajeado.rs.leg.br/materia/visualizar/id/4288/?cm-008-042020.html 

 

PL CM 018-04/2020 - Acrescenta-se o Parágrafo 1° ao Art. 2° da Lei 10.862, de 14 de 

Agosto de 2019, que Autoriza o Município a firmar Convênio, em âmbito do Sistema Único de 

Saúde – SUS, com a Sociedade Beneficência e Caridade de Lajeado – Hospital Bruno Born e dá 

outras providências. 

https://www.lajeado.rs.leg.br/materia/visualizar/id/4317/?cm-0182020.html 

 

PL CM 027-04/2020 - Concede remissão 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 (CTG), entidades representativas e etnias sem fins 

lucrativos, localizada no município de Lajeado e dá outras providências. 

https://www.lajeado.rs.leg.br/materia/visualizar/id/4375/?cm-027-042020--com-o-autor.html 
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Substitutivo ao CM 029-04/2020 - Altera dispositivos na Lei n° 10.894 de 30 de 

setembro de 2019, que “Disciplina sobre a atuação do Centro de Controle de Zoonoses e 

Vetores e dispõe sobre a criação de políticas de proteção e controle populacional de animais 

no Município de Lajeado.” 

https://www.lajeado.rs.leg.br/materia/visualizar/id/4422/?substitutivo-ao-cm-0292020.html 

 

PL CM 039-04/2020 - Dispõe sobre a criação da “CRECHE PARA IDOSO”, no âmbito do 

Município”. 

https://www.lajeado.rs.leg.br/materia/visualizar/id/4413/?cm-039-042020-.html 

 

PL CM 042-04/2020 - Institui a homenagem aos familiares dos doadores de órgãos e 

tecidos. 

https://www.lajeado.rs.leg.br/materia/visualizar/id/4416/?cm-042-042020--.html 

 

Substitutivo ao CM 045-04/2020 - Altera dispositivos da Lei Municipal nº 10.424 de 

29 de Junho de 2017. 

https://www.lajeado.rs.leg.br/materia/visualizar/id/4470/?substitutivo-ao-cm-0452020.html 

 

Substitutivo ao CM 051-04/2020 - Denomina de Rua Antônio Fialho de Vargas, a Rua 

Projetada, sem nome, localizada no encontro da BR 386 com a Rua Bento Rosa, até a rotula da 

Rua projetada como continuidade da Rua Capitão Leopoldo Heineck, no Parque Dr. Ney Santos 

Arruda, localizado no Centro Histórico do município de Lajeado, RS. 

https://www.lajeado.rs.leg.br/materia/visualizar/id/4477/?substitutivo-ao-cm-051--

042020.html 

 

PL CM 071-04/2020 - Concede o título de cidadão Lajeadense ao Senhor Clecio Altair de 

Vargas. 

https://www.lajeado.rs.leg.br/materia/visualizar/id/4481/?cm-071-042020.html 

 

PL CM 074/2019 - Concede o Título de Cidadão Lajeadense ao Senhor José Zagonel. 

https://www.lajeado.rs.leg.br/materia/visualizar/id/4187/?cm-074-032019.html 
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PL CM 079-04/2020 - Dispõe sobre o repasse do adicional de produtividade aos agentes 

comunitários de saúde do município e dá outras providências. 

https://www.lajeado.rs.leg.br/materia/visualizar/id/4498/?cm-079-042020.html 

 

PL CM 080-04/2020 - Denomina de Rua Cerena Heck Haas a Rua 1, localizada no 

Loteamento Coliseu, bairro Bom Pastor. 

https://www.lajeado.rs.leg.br/materia/visualizar/id/4499/?cm-080-042020.html 

 

Projeto de Emenda à Lei Orgânica  
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