Pauta da Reunião das Comissões
Segunda 19-07/2021, às 09:00hrs, no Plenário

PL 053-01/2021 – Dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 20222025. (CONVIDADO – SECRETÁRIO DA FAZENDA)

PLC 006-01/2021 - Autoriza a contratação temporária de excepcional
interesse público de 01 (um) professor de educação infantil.

PL 052-01/2021 - Altera a Lei nº 10.967, de 31 de dezembro de 2019, que
autoriza o Município de Lajeado a doar à FUNDEF – Fundação para
Reabilitação das Deformidades Crânio Faciais duas áreas de terrenos para
construção de um hospital.

PL 048-01/2021 - Cria o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com
Deficiência e dispõe sobre Políticas dos Direitos das Pessoas com
Deficiência.

PL 054-01/2021 - Inclui ação na Lei nº 10.446/17 (PPA) e na Lei nº
11.071/20 (LDO) e autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Especial.

PL 055-01/2021 - Autoriza o Poder Executivo Municipal a executar obras
de infraestrutura na ERS130, recebendo imóveis em troca e dando
quitação de dívida de repasse de saúde com o Estado do Rio Grande do
Sul e o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem do Rio Grande
do Sul – DAER.

PLC 007/01-2021 - Altera o Art. 46-A da Lei Complementar nº 002, de 23
de março de 2016, que institui o Regime Próprio de Previdência Social do
Município de Lajeado e dá outras providências.

CM 036-01/2021 - Altera a Lei nº 10.418 de 22 de junho de 2017, que
“Reconhece as Práticas do grafite e do muralismo como manifestações
artísticas de valor cultural, sem conteúdo publicitário e realizadas com os
objetivos de valorizar o patrimônio público e de embelezar a paisagem
urbana, e dá outras providências”.

CM 037-01/2021 - Dispõe sobre o atendimento preferencial às pessoas
com fibromialgia em locais públicos e privados e da outras providências.

CM 038-01/2021 - Altera dispositivos da Lei Municipal n° 10.516, de 24 de
novembro de 2017 e dá outras providências.

CM 039-01/2021 - Denomina de rua Erhardt Erno Hagemann a rua “B”,
localizada no Loteamento Hagemann, situado no Bairro São Bento Lajeado.

CM 040-01/2021 - Denomina de rua Odilo Klein a rua “D21”, localizada no
Loteamento Morada da Colina, situado no Bairro Floresta - Lajeado.

