
ORDEM DO DIA 

SESSÃO 25/05/2021 
 

Projeto de Lei n° 033/2021 - Altera a Lei Municipal nº 6.697, de 08 de novembro de 

2001.  

https://lajeado.rs.leg.br/materia/visualizar/id/4579/?pl-no-033-012021.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° 026/2021 - Suprime os parágrafos 3º e 4º, altera o caput do artigo 

25 da Lei 5.840/96, bem como, inclui os parágrafos 5º, 6º, 7º e 8º, o qual dispõem sobre 

a responsabilidade dos proprietários e possuidores pela limpeza e manutenção das 

Habitações, e dá outras providências. VEREADORES: ADRIANO ROSA, ALEX SCHMITT, 

ANA RITA DA SILVA AZAMBUJA, DEOLÍ GRÄFF, JONES BARBOSA DA SILVA, MÁRCIO DAL 

CIN E PAULA THOMAS. 

https://lajeado.rs.leg.br/materia/visualizar/id/4600/?projeto-de-lei-cm-no-026-

012021.html 

 

Req. 651/2021 - Solicita ao Poder Executivo que estude a possibilidade de implementar, 

assim como fez a prefeitura de Canoas, o programa que vai subsidiar juros de crédito 

para microempresários.Com o objetivo de reduzir os efeitos sociais e econômicos da 

pandemia originada pela COVID-19, o Programa consiste em subsidiar os juros do 

financiamento de microcrédito concedido por instituição financeira, visando o incentivo 

e a retomada da economia local, com fortalecimento econômico dos empreendedores. 

O subsídio deve ser concedido, exclusivamente, a microempreendedores individuais 

(MEI) e microempresas atingidos pelas restrições adotadas para o enfrentamento da 

Covid-19, desde que tenham sede no Município de Lajeado e, no mínimo, 2 anos de 

existência. O Programa se destina ao financiamento de pequenos empreendimentos 

que tenham, no máximo R$ 360.000,00 de receita bruta anual. O pagamento das 

operações deverá ser feito em 24 meses, com 60 dias de carência. Para aplicação do 

Programa o Município pode utilizar parte do superávit de R$ 48 milhões registrado em 

2020. ANA RITA DA SILVA AZAMBUJA 

 

Req. 660/2021 - Solicita ao Poder Executivo, novamente a substituição das telas no 

campo localizado na área verde da Rua Leopoldo Alfredo Bruxel, no bairro Campestre. 

Pedido este já feito anteriormente através do protocolo ouvidoria nº 26/2021, 

requerimento nº 070/2021 e 339/2021. CARLOS EDUARDO RANZI 
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