
ORDEM DO DIA 

SESSÃO 20/04/2021 
 

Projeto de Lei n° 017/2021 - Altera e acrescenta dispositivos na Lei nº 9.903, de 23 de julho de 

2015, que Cria o Fundo Municipal de Desenvolvimento e Proteção Florestal e dá outras 

providências. 

https://lajeado.rs.leg.br/materia/visualizar/id/4548/?pl-no-017-012021.html 

 

Projeto de Lei n° 020/2021 - Autoriza o Poder Executivo a firmar Convênio para Prestação de 

Mútua Colaboração entre o Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul e o Município de 

Lajeado. 

https://lajeado.rs.leg.br/materia/visualizar/id/4551/?pl-no-020-012021.html 

 

Projeto de Lei n° 032/2021 - Autoriza a contratação temporária de excepcional interesse 

público de 01 (um) Assistente Social. 

https://lajeado.rs.leg.br/materia/visualizar/id/4577/?pl-no-032-012021.html 

 

Projeto de Lei n° 034/2021 - Autoriza o Poder Executivo a conceder direito real de uso sobre 

duas áreas de terrenos urbanas à Associação Esporte Clube Bandeirantes. 

https://lajeado.rs.leg.br/materia/visualizar/id/4580/?pl-no-034-012021.html 

 

Projeto de Lei CM n° 009/2021 - Dispõe sobre a publicidade do cronograma de manutenção 

em vias não pavimentadas no Município de Lajeado e dá outras providências. VEREADORES: 

CARLOS EDUARDO RANZI E JONES BARBOSA DA SILVA (VAVÁ). Votação do Parecer da 

Comissão de Justiça e Redação pela ilegalidade. 

https://lajeado.rs.leg.br/materia/visualizar/id/4529/?cm-no09-012021.html 

 

Projeto de Lei CM n° 012/2021 - Estabelece critérios para a execução de obras de 

recapeamento asfáltico, bem como para a reparação de pavimentos danificados por obras de 

infraestrutura executadas em todas as vias públicas no Município de Lajeado. VEREADOR 

MÁRCIO DAL CIN  

https://lajeado.rs.leg.br/materia/visualizar/id/4541/?cm-no012-012021.html 

 

 

Projeto de Lei CM n° 013/2021 - Prevê publicação nos sítios eletrônicos dos órgãos da 

administração direta e indireta, de listagem dos empregados e veículos de empresas 

prestadoras de serviços terceirizados. VEREADOR CARLOS EDUARDO RANZI. Votação do 

Parecer da Comissão de Justiça e Redação pela ilegalidade. 

https://lajeado.rs.leg.br/materia/visualizar/id/4547/?cm-no013-012021.html 

 

Projeto de Lei CM n° 016/2021 - Reconhece as atividades presenciais das redes pública e 

privada de ensino como essenciais para a população de Lajeado. VEREADOR ALEX SCHMITT. 

https://lajeado.rs.leg.br/materia/visualizar/id/4572/?cm-no-016-012021.html 

 

Projeto de Lei CM n° 018/2021 - Institui no Munícipio de Lajeado a Semana Municipal do Lixo 

Zero. VEREADORES: ADRIANO ROSA, ANA RITA DA SILVA AZAMBUJA, DEOLÍ GRÄFF, HEITOR 

LUIZ HOPPE, JONES BARBOSA DA SILVA (VAVÁ), LORIVAL EWERLING DOS SANTOS SILVEIRA, 

PAULA THOMAS E SERGIO LUIZ KNIPHOFF.  

https://lajeado.rs.leg.br/materia/visualizar/id/4582/?cm-no-018-012021.html 
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REQ. 501/2021 - Solicita a Secretaria de Habitação e Assistência Social, a relação de todos os 

Lajeadenses inscritos no Cadastro único do município, esclarece-se que tal medida se faz 

necessária para que posso exercer a função principal do Poder Legislativo em fiscalizar os 

recursos públicos e ter conhecimento quem está recebendo os auxílios governamentais. Desde 

já, cumpre esclarecer que da mesma forma que fora divulgado os dados de quem recebeu o   

auxílio emergencial e fora “descoberto” inúmeras fraudes. VEREADOR JONES BARBOSA DA 

SILVA (VAVÁ).  

 

REQ. 511/2021 - Sugere ao Poder Público Municipal/Prefeito Municipal e Secretaria da 

Educação, estudo de projeto para a implantação de Uma Creche, no imóvel onde estava 

localizada a antiga Unidade Básica de Saúde, na Rua Manaus, 1116 no Loteamento Verdes 

Vales, no Bairro Universitário. 

JUSTIFICATIVA: 

- A UBS que havia naquele local, foi transferida para o Prédio 16 da Univates, estando o 

referido imóvel desocupado e sem uso;  

- Já existe uma área construída, a qual poderia ser aproveitada, fazendo as demais adequações 

necessárias;  

- O Bairro Universitário é um dos bairros que mais cresceu nos últimos anos em nosso 

Município e carece de uma Escola de Educação Infantil nestas imediações; 

VEREADOR HEITOR LUIZ HOPPE.  


