
ORDEM DO DIA SESSÃO 

20/07/2021 
 
Projeto de Lei Complementar n° 003-01/2021 - Altera a Lei 
Complementar nº 02, de 23 de março de 2016, que institui o Regime 
Próprio de Previdência Social do Município de Lajeado e dá outras 
providências. 
https://lajeado.rs.leg.br/materia/visualizar/id/4607/?projeto-de-lei-complementar-no003-
012021.html 
 

Projeto de Lei Complementar n° 006-01/2021 - Autoriza a contratação 
Temporária de excepcional interesse público de 01 (um) professor de 
educação infantil. 
https://lajeado.rs.leg.br/materia/visualizar/id/4635/?projeto-de-lei-complementar-no-006-
012021.html 

 

Projeto de Lei n° 048-01/2021 -  Cria o Conselho Municipal dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência e dispõe sobre Políticas dos Direitos das Pessoas 
com Deficiência. 

https://lajeado.rs.leg.br/materia/visualizar/id/4613/?projeto-de-lei-no-048-012021.html 

 

Projeto de Lei n° 055-01/2021 -  Autoriza o Poder Executivo Municipal a 
executar obras de infraestrutura na ERS-130, 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. 

https://lajeado.rs.leg.br/materia/visualizar/id/4637/?projeto-de-lei-no-055-012021.html 

 

Requerimento n° 935/2021 - Solicita ao Poder Executivo/Sr. Prefeito 
Municipal, SEAD/SED que seja estudada a possibilidade da criação de um 
projeto por meio do Poder Executivo que visa auxiliar de forma financeira 
as escolas estaduais localizadas no nosso município, para que as mesmas 
consigam fazer pequenos consertos para melhor atender os alunos. 
Informo que a Escola Estadual de Ensino Fundamental Fernandes Vieira é 
um exemplo de escola que se beneficiaria com o mesmo, visto que a 
mesma possui salas em que o piso encontra-se totalmente precário, 
podendo ocasionar acidentes graves no local. Tenho ciência que arcar com 
estes custos é responsabilidade do estado porém as crianças são 
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moradores de Lajeado e devemos zelar pela sua segurança. VEREADOR 
ANTÔNIO MARCOS SCHEFER. 

 

Requerimento n° 937/2021 - Solicita ao Secretário do Meio Ambiente Sr. 
Luis André Benoitt para que seja instalado em nossos parques  
equipamentos para fornecer água quente aos seus frequentadores, pois 
muitas pessoas que utilizam os nossos parques costumam tomar seu 
chimarrão, e com a implantação deste equipamento, ficará mais cômodo 
para os mesmos, pois a água quente já estará ali disponível evitando assim 
aquele transtorno de trazer a água de casa, e para a segurança dos  
mesmos, evitando queimaduras no transporte da água quente. VEREADOR 
LORIVAL EWERLING DOS SANTOS SILVEIRA.  


