
     CÂMARA DE VEREADORES DE LAJEADO 
          Estado do Rio Grande do Sul 

 Sessão Ordinária realizada no dia   11/05/2021 

      BOLETIM Nº  019-01/2021 

               E X P E D I E N T E 

************************************************************************************ 
FEDERAIS: 
 
- Ministério da Educação em atenção ao Ofício 282-01/2021 (SEI nº 
2312462), do Vereador Carlos Eduardo Ranzi, o qual apresenta pleito em 
favor de nova suspensão do pagamento do Fundo de Financiamento 
Estudantil (Fies), vimos informar o que se segue. Cumpre salientar, 
primeiramente, que o FIES é um dos instrumentos do Governo Federal 
para ampliação do acesso de estudantes pertencentes a camadas 
inferiores de renda à educação superior, contribuindo, assim, para a 
diminuição dos índices de desigualdade e para o processo de 
desenvolvimento econômico e social do país. Trata-se de importante 
indutor de políticas para ampliação do acesso ao ensino superior ao 
custear o curso para aqueles que não conseguem acesso ao mercado de 
crédito estudantil. Desde a sua criação, o financiamento estudantil já 
beneficiou aproximadamente 3,4 milhões de estudantes, sendo que 2,8 
milhões ainda possuem contrato ativo e com saldo devedor junto aos 
agentes financeiros Banco do Brasil S.A e Caixa Econômica Federal. O 
valor total da carteira de financiamento do Fies, que corresponde ao saldo 
devedor dos contratos Administrados pelos agentes financeiros do 
Fundo, alcança R$ 116,3 bilhões.Desse total, cerca de 576 mil estudantes 
ainda estão frequentando o curso superior e 637 mil estão na fase de 
carência, período de 18 meses que se inicia após a conclusão do curso. 
Nessas etapas do financiamento, os estudantes financeiros pagam 
somente parcelas de juros trimestrais que variam de R$ 50,00 ou R$ 
150,00, e vencem em março, junho, setembro e dezembro de cada ano. O 
restante, cerca de 1,96 milhão, já iniciaram a fase de amortização, que 
corresponde ao pagamento do financiamento em prestações mensais. Os 
contratos nessa fase possuem saldo devedor total de R$ 69,5 bilhões. Do 
total de financiados que estão nessa fase, 51% estão inadimplentes há 
mais de 90 dias com o pagamento de suas prestações mensais, o que 
levou a um registro de ajuste para perdas na contabilidade do Fundo da 
ordem de R$ 27,8 bilhões. 
****************************************************************************** 
ENTIDADES: 



 
- Expresso Azul de Transportes em atenção ao Ofício 417-01/2021 do 
Vereador Carlos Eduardo Ranzi, referente mais uma linha de ônibus, no 
horário das 06:30 h, na Rua Elecir José Cassuli, no Bairro Conventos, 
informa que o pedido foi encaminhado ao Departamento de Trânsito de 
Lajeado para estudo de viabilidade ou em caso de determinação de 
execução em caráter experimental e provisório seja garantido o custeio do 
mesmo pelo Município de Lajeado, de modo a não agravar a situação de 
desequilíbrio da operação. 
 
- Expresso Azul de Transportes em atenção ao Ofício nº 401-01/2021 do 
Vereador Sérgio Luiz Kniphoff, informamos o que segue:Dentre os 
veículos que integram a frota do transporte coletivo urbano de Lajeado, 
são 23 com acessibilidade Tipo 04 da Portaria 260/2007 do INMETRO. 
Segue em anexo os horários e itinerários que são atendidos atualmente 
por esses ônibus, ressalvando que pode haver modificação. O sistema de 
GPS está implantado em todos os veículos e na empresa, estando em fase 
de teste, tendo em vista a grande área existente no município sem sinal. A 
adequação de horários e itinerários é realizada constantemente, todavia, é 
necessário ainda tentar manter a operação o mais próximo do equilíbrio, 
o que não tem ocorrido desde o início. Em razão do número reduzido de 
passageiros com relação a previsão constante no edital, a empresa tem 
buscado soluções junto ao Poder Executivo de modo a tornar viável a 
operação, contando também, desde já, com o Poder Legislativo para o 
mesmo propósito. 
*********************************************************************************** 
CARLOS EDUARDO RANZI (Projeto de Lei CM n° 024-01/2021) 
 
- Projeto de Lei CM n° 024-01/2021 – Denomina de Rua Victorino Chisini 
as Ruas G, F12 e F, localizadas nos Loteamentos Probairro II, Residencial 
Althaus e Baviera, no Bairro São Bento. 
************************************************************************************ 
ANA RITA DA SILVA AZAMBUJA (Req. 615, 616, 617, 618 e 619) 
 
Req. 615/2021 – Solicita envio de anteprojeto de lei (em anexo) ao Poder 
Executivo para que o mesmo estude e avalie a possibilidade de apresentá-
lo.A proposta institui o Programa de Incentivo à Compostagem no 
Município de Lajeado, utilizando principalmente áreas públicas ociosas 
para implantação de compostagens. De acordo com dados do Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), mais da metade de todo o lixo que 
produzimos em casa é orgânico. Isso significa que a maior parte do 
resíduo que produzimos é formado por cascas de frutas, verduras e 
outros rejeitos alimentares, como a borra de café, sachês de chá, casca de 



banana, arroz cozido, cascas de mandioca, entre outros. Todo esse 
resíduo, quando descartado em aterros e lixões, junto com outros tipos de 
resíduos, acaba produzindo efluentes que contaminam solos, lençóis 
freáticos e a atmosfera, agravando a qualidade de vida. Além de 
ocuparem uma grande quantidade de espaços, os resíduos sem 
tratamento acabam produzindo gás metano, que é cerca de 25 vezes mais 
prejudicial para o efeito estufa do que o gás carbônico. Há muitos anos o 
município de Lajeado vem reciclando menos de 5% dos resíduos, o que 
mostra a necessidade de políticas públicas de incentivo ao 
reaproveitamento destes resíduos. Ainda, o município possui mais de 
1.500 imóveis e grande parte deles não é utilizada e gera custos para a 
prefeitura que precisa fazer sua manutenção (limpeza, roçada, etc). 
Parte desse lixo produzido poderia ter destino mais produtivo: a 
compostagem, que é a reciclagem de resíduos orgânicos para produção 
natural de fertilizante ecológico, econômico e sustentável. 
BENEFÍCIOS DE REALIZAR A COMPOSTAGEM: 
– Diminuição do mau cheiro nas ruas e lixeiras; 
– Previne a proliferação de animais vetores de doenças como ratos, 
baratas e moscas; 
– Aumenta a vida útil dos aterros sanitários (local onde recebe a maioria 
do lixo da cidade); 
– Produção de adubo orgânico rico em nutrientes. 
 
Req. 616/2021 – Solicita ao Poder Executivo ação com acompanhamento 
da Secretaria do Meio Ambiente e do Departamento de Trânsito, que 
objetiva realizar o cadastramento de proprietários, carroças e equinos 
bem como o emplacamento dos veículos de tração animal para circulação 
dentro do perímetro urbano. Através do cadastramento é possível 
monitorar, orientar e coibir atos de maus-tratos aos animais bem como 
organizar o trabalho de reciclagem de materiais. Solicita ainda que seja 
estudada a possibilidade de criar uma alternativa aos veículos de tração 
animal para transporte de materiais no perímetro urbano, 
proporcionando a substituição destes veículos por outros que não 
necessite de tração animal, para que gradativamente tenhamos menos 
animais sendo utilizados para este fim até o dia que Lajeado não tenha 
mais veículos de tração animal para transporte de materiais no perímetro 
urbano. 
 
Req. 617/2021 – Solicita ao Poder Executivo, que sejam instaladas placas 
de identificação juntos às Áreas de Preservação Permanente de 
propriedade do município. 
 



Req. 618/2021 – Solicita ao Poder Executivo a instalação de lixeiras junto 
ao Parque Ney Santos Arruda e ao longo da ciclovia. Ainda, que seja 
planejada a construção de banheiros e quiosque junto ao Parque. 
 
Req. 619/2021 – Solicita ao Conselho Municipal de Defesa do Meio 
Ambiente e Saneamento parecer acerca da tentativa de redução da Área 
de Preservação Permanente de 100 metros para 30 metros nas margens do 
rio Taquari. 
 
LORIVAL EWERLING DOS SANTOS SILVEIRA (Req. 620, 621, 623 e 
647/2021) 
 
Req. 620/2021 – Solicita ao Senhor Prefeito Marcelo Caumo e a Secretaria 
de Obras e Serviços Públicos (SEOSP), Secretário Sr. Fabiano Bergmann 
para que agilize a conclusão de um espaço no novo ginásio no Clube 
Esportivo Olarias, para a transferência de móveis e utensílios domésticos 
no salão antigo para a demolição do mesmo que está com risco de 
desabamento do telhado. 
 
Req. 621/2021 – Solicita juntamente com a Associação dos Municípios do 
Vale do Taquari (AMVAT), com a Bancada Gaúcha federal e a Associação 
de Vereadores do Vale do Taquari (AVAT), para que seja revista a lei 
complementar nº173, de 27 de maio de 2020, que proíbe aumentar os 
gastos do funcionalismo, pois entende-se que os funcionários que 
recebem até três a quatro salários mínimos, necessitam de reposição 
salarial, visto que todos os produtos essenciais para a sobrevivência 
aumentaram, e prova disto, se da nos preços dos alimentos onde alguns 
itens da cesta básica duplicaram ou mais de valor, e que então estes 
colaboradores necessitam obrigatoriamente desta reposição para manter 
o mínimo possível de sobrevivências para a sua família.  
 
Req. 623/2021 – Solicita ao Senhor Prefeito Marcelo Caumo e a Secretaria 
do Meio Ambiente, Saneamento e Sustentabilidade (SEMA), Secretário Sr. 
Luis André Benoitt para que seja feita a revitalização do lago existente 
entre a Rua Dois Irmãos e a Rua Delfino Costa, onde ao lado do mesmo, 
está sendo feito uma quadra de esportes, para que assim venha a 
contemplar aquela área para a comunidade usufruir como um todo. 
 
Req. 647/2021 – Solicita espaço no Expediente para falar sobre a sinaleira 
na RS 130 localizada defronte ao Posto do Arco. 
 
MOZART PEREIRA LOPES (Req. 622/2021) 
 



Req. 622/2021 – Solicita espaço no Expediente para falar sobre: 
Saúde, educação e demais serviços prestados na cidade. 
 
EDERSON FERNANDO SPOHR (Req. 624/2021 e Ind. 083) 
 
Req. 624/2021 – Solicita espaço para falar no pronunciamento sobre: 
Saúde; 
Educação; 
Obras; 
Trânsito; 
Segurança; 
Fiscalização. 
Comércio. 
 
Solicita novamente à Secretaria de Obras que tape os bueiros do Parque 
do Engenho. Além do perigo de uma pessoa cair dentro do mesmo, a 
infestação de mosquitos e o mau cheiro para os vizinhos do parque é 
enorme. São mais de 7 bueiros sem tampas adequadas no local. As 
mesmas estão ao lado dos bueiros, foram removidas e não devolvidas. 
 
Solicita à Secretaria de Obras e Departamento de Trânsito que 
providencie em caráter de urgência o fechamento dos buracos feitos no 
asfalto da Rua Erico Weber na altura do nº 437. A PAP abriu o asfalto 
para procurar vazamento de água e os mesmos lá permanecem há mais 
de 30 dias. São buracos enormes com mais de 1m; 
 
Solicita à Secretaria de Obras, instalação de mais uma lixeira na rua 
Adolfo Luis Sander, próximo ao nº 40, bairro Carneiros. As lixeiras 
existentes no local não dão conta do lixo dos moradores. 
 
MÁRCIO DAL CIN (Req. 625, 626 e 627/2021) 
 
Req. 625/2021 – Solicita espaço para falar sobre os assuntos descritos a 
seguir: 
IPTU; 
SERVIÇOS MUNICIPAIS; 
CORSAN; 
PSDB INCLUSÃO; 
CM 12; 
RETORNO DAS AULAS; 
PROJETOS NAS COMISSÕES; 
RAMPAS DE ACESSO. 
 



Req. 626/2021 – Solicita a Secretaria do Planejamento e Urbanismo de 
Lajeado, pedido de esclarecimentos das obras realizadas na Avenida dos 
Ipês, no bairro Moinhos D’Água, conforme a seguir: 
Vistoria e fiscalização das rampas de acesso na Avenida dos Ipês; 
Informar se as obras foram executadas dentro das normas técnicas da 
ABNT e da legislação. E, por que não foi colocado o piso tátil direcional e 
o piso de alerta; Vistoria da calçada, tendo em vista que a mesma já está 
com indícios de rachaduras. Diante do exposto, em relação ao pleito 
solicitado, requer que seja dado retorno a esta Casa Legislativa o mais 
breve possível. 
 
Req. 627/2021 – Solicita que seja oficiado para a Secretaria do Meio 
Ambiente de Lajeado para implantar o Projeto LAJEADO MAIS VERDE 
com mudas de flores e frutíferas. O plantio ocorrerá na Avenida dos IPÊS 
E avenida AURY STÜRMER, ambos situados no bairro Moinhos D’água. 
Diante do exposto, em relação ao pleito solicitado, requer que seja dado 
retorno a esta Casa Legislativa.  
 
ANTÔNIO MARCOS SCHEFER (Req. 628 e 629/2021 e Ind. 084) 
 
Req. 628/2021 – Solicita ao Poder Executivo/Sr. Prefeito Municipal, 
SEAD/SESA, para que seja estudada a possibilidade de ser realizada a 
vacinação de imunização contra COVID-19 de forma domiciliar das 
pessoas com deficiência, principalmente as que possuem dificuldade ou 
impossibilidade de locomoção, visto que muitos acabam não sendo 
imunizados, pois não conseguem se deslocar até os pontos de vacinação. 
 
Req. 629/2021 – Solicita a Companhia Riograndense de Saneamento-
CORSAN,  a limpeza e roçada no entorno da caixa d’água de sua 
propriedade na Rua Otto Leopoldo Hexsel, proximidades no bairro São 
Cristóvão. 
 
SEGETAG: solicitando a limpeza e roçada nos endereços citados abaixo: 
Rua Otto Leopoldo Hexsel em frente a residência nº252 no bairro São 
Cristovão. 
 
SEOSP: Reiterando a solicitação de melhorias como patrolamento e 
colocação de material (brita/saibro), na Rua Gelson krohn, Loteamento 
Probairro no Bairro São Bento, pois a mesma se encontra em precário 
estado de conservação. 
 



SEOSP/SAURB: solicitando o recolhimento de lixo verde localizado nos 
endereços citados abaixo, pois além de obstruir a passagem estão 
causando a proliferação de animais e insetos nestes locais: 
Rua João Pessoa esquina com a Rua Ervino Hermann no bairro 
Hidráulica. 
 
SEMA: requerendo com URGÊNCIA a colocação de veneno para 
mosquitos na Rua Valdemar Schossler no bairro Bom Pastor, solicitação 
está feita pelos moradores, pois já houve casos de pessoas que contraíram 
Dengue, sendo uma deles um bebê de 2 anos. 
 
PAULA THOMAS (Req. 630/2021)  
 
Req. 630/2021 – Solicita espaço no Expediente para falar sobre: 
Educação/Inovação, Saúde e Mobilidade Urbana e Segurança Pública. 
 
CARLOS EDUARDO RANZI (Req. 631, 632, 633 e 634/2021) 
 
Req. 631/2021 – Solicita espaço para falar sobre o andamento do 
Procedimento Preparatório nº 00803.000.128/2020. 
 
Req. 632/2021 – Solicita ao Poder Executivo,  que sejam tomadas as 
devidas providências quanto aos expedientes 31936/2014 e 15658/2016, 
que tratam segurança e melhoria do fluxo de veículos da Rua Pinheiro 
Machado, no bairro Centro. 
 
Req. 633/2021 – Solicita ao Poder Executivo, que seja fixado uma placa de 
proibida conversão à esquerda junto ao semáforo localizado na Rua Júlio 
de Castilhos nº 1266, em frente a Loja Drops de Menta, conforme o 
MANUAL BRASILEIRO DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO Vol I, que 
trata da sinalização vertical de regulamentação o item 4.10 descreve...  
:&quot; Em determinados casos as placas podem ser fixadas em suportes 
existentes usados para outros fins, tais como, postes de iluminação, 
colunas ou braços de sustentação de grupos semafóricos&quot; 
 
Req. 634/2021 – Solicita ao Poder Executivo,  dois quebra molas na Rua 
Etwino Teobaldo Thomas, sendo um no nº 706 e o outro entre o nº 820 e 
950, no bairro Planalto. O pedido se deve a fim de obter a redução de 
velocidade dos veículos que nesta rua transitam, bem como, de preservar 
a integridade física das crianças e pedestres, evitando acidentes. Em 
anexo abaixo assinado. 
 
ADRIANO ROSA DOS SANTOS (Req. 635/2021 e Ind. 085) 



 
Req. 635/2021 - Solicita espaço no Expediente para falar sobre: 
Meio Ambiente 
Trânsito 
 
- Solicita ao Poder Executivo, alargamento da rua Arnaldo Uhry no bairro 
Jardim do Cedro , próximo a Escola Dom Pedro. 
 
SERGIO LUIZ KNIPHOFF (Req. 636 e 637/2021) 
 
Req. 636/2021 – Solicita espaço para falar sobre o seguinte tema:  
Covid-19;  
Retorno as aulas, nas esferas municipal, estadual e particular. 
Saúde. 
 
Req. 637/2021 – Solicita o envio de ofício ao Poder Executivo Municipal 
cobrando explicações sobre as passagens do Transporte Público que são 
consideradas isentas.Recebi relatos que, apesar de possuir a carteirinha 
constando que os passageiros são isentos, essas pessoas pagam em todos 
os horários, exceto das 9h às 10h30min e a tarde das 14h às 15h30min. 
Há algum decreto sobre isso? Os funcionários das empresas informam 
aos passageiros que é por ordem da Prefeitura. Lembrando que o 
DECRETO Nº 11.613, de 17 de Junho de 2020, Regulamenta a Lei 
nº 10.842, de 11 de julho de 2019, onde consta:Art. 7º Para fins de 
identificação e isenção da cobrança de passagem, as pessoas com idade a 
partir de 65 anos, poderão utilizar por até 90 (noventa) dias, o documento 
de identificação (RG). 
§ 1º O prazo estabelecido no caput poderá ser modificado em razão do 
estado de calamidade decorrente da pandemia de COVID-19. 
§ 2º Após o prazo estabelecido no caput, para fins de identificação e 
isenção da passagem, somente será aceito o cartão de bilhetagem 
eletrônica. 
 
DEOLÍ GRÄFF (Req. 638/2021) 
 
Req. 638/2021 – Solicita espaço para manifestar-se sobre: 
Microempresa 
Tradicionalismo 
Saúde 
Educação 
Meio Ambiente 
 
ALEX SCHMITT (Req. 639 e 640/2021) 



 
Req. 639/2021 – Solicita ao Poder Executivo Municipal, informações sobre 
a quantidade de autuações emitidas com relação exclusivamente aos 
descumprimentos dos decretos relacionados a pandemia do coronavírus 
e quantas destas autuações tiveram uma primeira visita orientadora 
conforme a exigência dos artigos 19 e 20 da lei municipal nº 9911, citada 
abaixo. Caso houveram autuações que não foram precedidas pela visita 
orientadora, peço ainda que seja indicado ao poder executivo que faça de 
ofício a anulação das mesmas. 
Trecho retirado da Lei municipal nº 9911 de 2015  
[...] 
Art. 19. Nos moldes do artigo anterior, quando da fiscalização municipal, 
será observado o critério de dupla visita, para lavratura de auto de 
infração, exceto na ocorrência de reincidência, fraude, resistência ou 
embaraço à fiscalização. 
Parágrafo único. Considera-se reincidência, para fins deste artigo, a 
prática do mesmo ato no período de 12 (doze) meses, contados do ato 
anterior. 
Art. 20. A dupla visita consiste em uma primeira ação, com a finalidade 
de verificar a regularidade do estabelecimento e em ação posterior de 
caráter punitivo quando, verificada qualquer irregularidade na primeira 
visita, não for efetuada a respectiva regularização no prazo determinado. 
[...] 
 
Req. 640/2021 – Solicita espaço para falar sobre os seguintes assuntos: 
Educação; 
Covid; 
Vacinação; 
Economia. 
 
JONES BARBOSA DA SILVA  (VAVÁ) (Req. 641, 642, 643, 644, 645 e 
646 e Ind. 086) 
 
Req 641/2021 – Solicita espaço para falar sobre: 
Educação; 
Saúde pública; 
Dedetização; 
Retorno as aulas; 
Pavimentação comunitária; 
Vacinação; 
Covid-19; 
Tratamento precoce; 
Comercio; 



Cesta básica; 
Autismo; 
Centro de distribuição de roupas pela STHAS; 
Kit alimentação escolar. 
 
Req. 642/2021 – Solicita a Secretaria de Educação,  informações referente 
as EMEIS da cidade de Lajeado que possuem sistema de segurança, 
monitoramento, vigilantes que fazem a fiscalização de entrada e saída de 
pessoas do loca. Das quais não possuem algum destes serviços, quais 
seriam as possibilidades da contratação de tal. 
 
Req. 643/2021 – Solicita a Secretaria de Trabalho, Habitação e Assistência 
Social – STHAS  prestação de contas referente aos gastos desta Secretaria 
em tempos de pandemia. 
 
Req. 644/2021 – Solicita a Secretaria da Fazenda direcionado ao secretário 
Guilherme Cé,  prestação de contas referente aos gastos da Secretária de 
Trabalho, Habitação e Assistência Social – STHAS em tempos de 
pandemia. 
 
Req. 645/2021 – Solicita a Mesa Diretora desta Câmara de Vereadores que 
convidem a empresa de Transporte Público de Lajeado para que se faça 
presente nesta Casa para devidas explicações, quanto ao transporte que é 
oferecido a esta cidade. 
 
Req. 646/2021 – Solicita ao Setor de Engenharia da EGR,  pintura da faixa 
de pedestre na ERS 453 em frente a sucatas Bartz, Bairro Floresta, 
Lajeado. 
 
Solicita que seja recolocado os paralelepípedos no final da rua Bento 
Gonçalves ao lado oeste da Av. Pasqualini 
 
Fechar o buraco no início da rua capitão Pedro Siebra, junto ao posto de 
Gasolina Schell, bairro Universitário. 
 
Solicita que seja trocada as goleiras do ginásio no Bairro santo André 
 
Água parada no meio fio da rua Primeiro de Setembro, nº 123, no bairro 
Conservas, parece um petróleo, tem uma moita no local. 
 
Solicita, manutenção na lâmpada da rua Mauricio Cardoso, nº 627, ao 
lado do Miro Motos, São Cristóvão 
 



Av. Benjamin Constant, descida para o lixão no bairro São Bento, os 
moradores da parte não asfaltada solicitam que passe um caminhão pipa, 
pois não aguentam a poeira que está devido à falta de chuvas. 
 
Solicita troca de lâmpada na rua Guanabara, em frente ao número 769, 
bairro Santo André. 
 
Solicita manutenção da via em frente ao Motel Cascata da Pedra, buraco 
de grande proporção, os motoristas precisam fazer desvio, invadindo a 
pista contraria. 
 
Solicita faixa elevada na rua Artur Bernardes esquina com APAE, bairro 
são Cristóvão, para segurança das crianças. 
 
Solicita limpeza de terreno, na Rua Amigos, bairro Campestre, entre o 
número 78 e 102, setor 11, quadra 98, lote 232, do proprietário Nelson Jaci 
Schroeder 
 
Solicita a limpeza do terreno na Rua Beno Schneider, ao lado esquerdo do 
número 67, terreno de esquina, setor 11, quadra 106 lote, 95 proprietário 
Mario Antônio Brenner  
 
Solicita limpeza de terreno, na BR 386, na esquina com rua 26 de Janeiro, 
bairro Hidráulica, final do murro da empresa bebidas Fruki 
 
Solicita que seja trocada as goleiras do ginásio, Bairro santo André 
 
Recolhimento do lixo verde, na rua 26 de Janeiro, nos fundos do Clube 
Tiro e Caça, três ponto de lixo no decorrer da via 
 
Recolhimento de lixo verde rua Alcira Machry Schossler, 245 - Moinhos 
D´Água 
 
Solicita recolhimento de lixo verde, na rua Palmeirinhas, sem número, em 
frente à entrada do ginásio do bairro Santo André. 
 
HEITOR LUIZ HOPPE (Req. 648/2021) 
 
Req. 648/2021 – Solicita espaço no Expediente para falar sobre: 
- Parceria UNIVATES X HBB – Complexo Laboratorial; 
- Decreto Municipal para Vacinação dos Profissionais da Educação; 
- Projeto de Lei CM para Vacinação dos Comerciários; 
- Projeto de Lei  ̈Renegociação da Dívida Ativa – Dívida Zero ̈; 



- Pandemia Covid 19; 
- Lixeiras e Sistema de Coleta de Lixo em Lajeado. 
 
ISIDORO FORNARI NETO (Req. 649/2021) 
 

Req. 649/2021 – Solicita espaço no Expediente para se manifestar sobre: 
- HOSPITAL BRUNO BORN 
- UNIVATES 
- EMPRESAS DE TIRO 

***************************************************************************** 
    Sala Presidente Tancredo de Almeida Neves,  11 de  MAIO de 2021. 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


