CÂMARA DE VEREADORES DE LAJEADO
Estado do Rio Grande do Sul

Sessão Ordinária realizada no dia 10/05/2022

BOLETIM Nº 015-02/2022

EXPEDIENTE
************************************************************************************
PODER EXECUTIVO:
PROJETO DE LEI Nº 053-02/2022 – Autoriza a abertura de Crédito Especial.
Of. n° 0178-02/2022 - Resposta ao ofício 242/2022 do vereador Carlos Eduardo
Ranzi a Procuradoria-Geral do Município notificou a empresa "Expresso Azul de
Transporte SA" em 14 de abril de 2022, solicitando os requisitos necessários à
implantação de aplicativo para usuários do transporte coletivo de Lajeado, para
a qual recebeu a resposta que encaminho-Ihe em anexo.
Of. n° 0183-02/2022 - Resposta ao ofício 300/2022 do vereador Sérgio Luiz
Kniphoff a Secretaria de Administração (SEAD) informa que atualmente o
Município conta com 10 Agentes de Combate às Endemias e outros 10 estão
sendo contratados.
Of. n° 0177-02/2022 - Resposta ao ofício 288/2022 da vereadora Ana Rita da Silva
Azambuja a Procuradoria-Geral do Município informa que o processo n°
7726/2022 refere-se à contratação da empresa Truks Produções Artísticas, para
oito apresentações do espetáculo infanto juvenil "Pipo e Fifi", que ocorrerão no
mês de maio em alusão ao "Maio Laranja"
Of. n° 0179-02/2022 - Resposta aos ofícios 303 e 304/2022 da vereadora Ana Rita
da Silva Azambuja, ao ofício 305/2022 do vereador lsidoro Fornari Neto, ao ofício
306/2022 do vereador Lorival Ewerling dos Santos Silveira, ao ofício 308/2022
do vereador Carlos Eduardo Ranzi, aos ofícios 310, 311, 312, 313, 314 e 315/2022
do vereador Antônio Marcos Schefer, aos ofícios 316 e 317I2022 do vereador
Márcio Dal Cin e ao ofício 318/2022 do vereador Heitor Luiz Hoppe a
Administração Municipal agradece as indicações e informa que as mesmas foram
encaminhadas às Secretarias competentes para conhecimento e providências
cabíveis.
Of. n° 0185-02/2022 - Resposta ao ofício 307/2022 do vereador Carlos Eduardo
Ranzi a Secretaria de Obras e Serviços Públicos (SEOSP) encaminha-lhe as
informações solicitadas no documento anexo.
***********************************************************************************
ENTIDADES:
O Sindicato dos Hospitais Beneficentes Religiosos e Filantrópicos do Vale
do Taquari, entidade representativa dos 20 hospitais. Temos por objetivo
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comunicar e compartilhar a decisão de nossas Instituições de somar forças ao
movimento da Confederação das Santas Casas, Hospitais e Entidades
Filantrópicas do Brasil - CMB e da Federação das Santas Casas e Hospitais
Beneficentes, Religiosos e Filantrópicos do Rio Grande do Sul - além das demais
Federações Representativas de todos os Estados Brasileiros, onde apresento à
V.Exa o tamanho dos desafios que enfrentamos e que se intensificam a cada dia,
nessa relação dos hospitais com o SUS. Em oficio a todos os parlamentares e
autoridades do Poder Executivo, a CMB apontou o endividamento dos hospitais
do Brasil, o desequilíbrio econômico e financeiro na prestação de serviços ao SUS
e prenuncia a catástrofe que se materializa através do PL n 2.564/20, que trata do
piso salarial dos profissionais de enfermagem, mas não sinaliza as fontes de
recursos que vão possibilitar às instituições suportarem tamanho impacto
financeiro. Todos os gestores de hospital entendem a importância da justa
remuneração da equipe de enfermagem, e a inviabilidade dos hospitais em
assumirem sem uma nova fonte financiamento, este novo piso em que o salário
da enfermeira passa para R$ 4.750,00 e para o técnico de enfermagem R$ 3.325,00,
gerando um acréscimo médio mensal aos hospitais da região de 61,44%, somente
para os profissionais de enfermagem (Enfermeira e Técnico). O momento é de
extrema preocupação, pois a incapacidade dos hospitais em assumirem este
custo e manter o atual atendimento não mais será possível, e para que V.Exa
esteja ciente que esta nova situação afeta seu município e a todos da região,
através da redução de pessoal, de serviços e/ou fechamento de hospital, criando
uma desestruturação de todo o sistema público de saúde organizado até este
momento no Rio Grande do Sul.
******************************************************************************************
MINISTÉRIOS:
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO: Assunto: Fundo de Financiamento Estudantil
(Fies) - Resposta ao Oficio n 232-02/2022. Em atenção ao Ofício n 232-02/2022,
que encaminha requerimento nº 233, de autoria do Vereador Carlos Eduardo
Ranzi, o qual solicita isonomia dos benefícios concedidos aos contratos
inadimplentes aos adimplentes do Fundo de Financiamento Estudantil -Fies
estabelecidos pela Medida Provisória nº 1.090/2021. Inicialmente, a edição da MP
1.090/2021 consubstanciou relevante instrumento de recuperação financeira
para os estudantes financiados em atraso, sobretudo para aqueles que receberam
o Auxílio Emergencial ou estão no Cadastro Único para Programas Sociais
(Cadúnico), que, indubitavelmente, estão inseridos nas famílias mais atingidas
pelos efeitos econômicos decorrentes da pandemia. Desse modo, concentra-se a
frustação de receita sobre aqueles que mais necessitam de tal auxílio, sem
prejudicar a continuidade da oferta de vagas no Fies. Além disso, informamos
que, recentemente, esta Diretoria se manifestou favorável no sentido de criar
condições mais vantajosas para os estudantes adimplentes com o Programa de
Financiamento Estudantil, por meio de estímulos à antecipação das parcelas ou
liquidação total de dívidas do FIES, desde que seja ouvido o Ministério da
Economia e o Comitê Gestor do Fundo de Financiamento Estudantil (CG-Fies),
conforme, por exemplo, o parecer ao Projeto de Lei n 424, de 2022, de autoria do
Deputado Léo Moraes, anexo. Por último, esclarecemos que, no âmbito do Fies,
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a meta é, sempre que possível, o aperfeiçoamento das normas do Fies, desde que
observado a legislação Ordinária em vigor, limitação orçamentária/financeira e
os critérios/procedimentos definidos por deliberação colegiada do CG-Fies.
******************************************************************************************
DEOLÍ GRÄFF (Req. 477 e 478/2022)
Req. 477/2022 – Solicita o envio de ofício a Seplan - Secretaria de Planejamento,
Urbanismo e Mobilidade, solicitando as seguintes informações:
Se há um estudo sobre a abertura da Avenida Alberto Muller, na altura da Rua
Sabiá até a Avenida Amazonas, no Loteamento Verdes Vales (são em torno de 4
a 5 que estão impedindo a continuidade da via);
Se há proposta de indenização da área a ser desapropriada para abertura da
continuidade da Avenida Alberto Muller;
Em que estágio está a negociação de desapropriação da área para abertura da
continuidade da Avenida Alberto Muller;
Se há junto a Seplan ou outra secretaria, o abaixo-assinado realizado pelos
moradores impactados com a abertura da continuidade da Avenida Alberto
Muller;
Solicito cópia do mapa da área a ser aberta;
Solicito cópia de estudo técnico do projeto de pavimentação do trecho da
Avenida Alberto Muller a ser aberto e pavimentado.
Req. 478/2022 – Solicita espaço no expediente do dia 10/05, para falar sobre:
Cultura;
Tradicionalismo;
Saúde;
Meio Ambiente.
ANA RITA DA SILVA AZAMBUJA (Req. 479, 480, 481, 482 e 4832022)
Req. 479/2022 – Solicita o envio de ofício ao Poder Executivo requerendo maiores
explicação acerca da Instrução Normativa que segue:
“INSTRUÇÃO NORMATIVA 001-02/2022, DE 18 DE ABRIL DE 2022.
Estabelece critérios para a dispensa de análise jurídica em processos de aquisição
e contratação direta.
O Subprocurador, no uso das atribuições que lhe conferem o Art. 89, I, “b”, da
Lei Municipal nº 11.157 de 09 de abril de 2021 e considerando as disposições do
Art.53, § 5º da Lei Federal 14.133 de1º de abril de 2021, resolve:
Art. 1º Expedir a presente Instrução Normativa a ser observada no município.
Art. 2° Não é obrigatória manifestação jurídica nas contratações diretas de
pequeno valor com fundamento no art. 75, I ou II, e § 3º da Lei nº 14.133, de 1º de
abril de 2021, salvo se houver celebração de contrato administrativo e este não
for padronizado pelo órgão de assessoramento jurídico, ou nas hipóteses em que
o administrador tenha suscitado dúvida a respeito da legalidade da dispensa de
licitação. Aplica-se o mesmo entendimento às contratações diretas
fundamentadas no art. 74, da Lei nº 14.133, de 2021, desde que seus valores não
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ultrapassem os limites previstos nos incisos I e II do art. 75, da Lei nº 14.133, de
2021.
Art. 3º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.”
Req. 480/2022 – Solicita o envio de ofício ao Poder Executivo solicitando que
informe quais ações foram realizadas até a presente data para regularizar a
situação prevista na lei municipal nº 10.861 de 13 de agosto de 2019, que dispõe
sobre posturas, organização e compartilhamento de infraestrutura pelos agentes
que exploram os serviços de energia elétrica e de telecomunicações, e dá outras
providências, com destaque ao seguinte trecho da Lei:
Art. 8º A partir do registro da solicitação pelo cliente ou da notificação pela
Prefeitura, os Detentores e Ocupantes terão os seguintes prazos:
I - de imediato para a desobstrução das vias e manutenção da segurança;
II - 72 (setenta e duas) horas para adequação das instalações e equipamentos e
remoção dos materiais em desuso.
Art. 9º Sem prejuízo das demais sanções legais, o descumprimento de qualquer
dispositivo desta lei complementar acarretará em multa diária, a ser definida
através de Decreto do Poder Executivo.
Req. 481/2022 – Solicita o envio de ofício ao Poder Executivo solicitando a criação
do Programa Municipal de Artesanato, o qual consiste em um serviço de cadastro
dos artesãos possibilitando a este participar das feiras mensais e eventos
municipais de forma a fomentar a atividade econômica do artesanato, a geração
de emprego e renda, bem como, valorizar a produção manual e a cultura local.
Req. 482/2022 – Solicita envio de ofício ao Poder Executivo solicitando que
disponibilize “Serviço de Melhorias Habitacionais” que consiste no auxílio a
famílias de baixa renda que estão com suas unidades habitacionais em situação
de risco, que sofreram algum sinistro ou em situação de inabitabilidade, o qual
ocorre por meio do fornecimento de materiais de construção.
Principais etapas para processamento do serviço:
Acolhimento;
Atualização ou inscrição no Cadastro único;
Comprovação das necessidades para a concessão do benefício;
Parecer favorável da equipe técnica responsável pelo atendimento à família;
Encaminhamento e acompanhamento pelo Departamento de Habitação;
Concessão do benefício.
Req. 483/2022 – Solicita o envio de ofício ao Poder Executivo solicitando que
informe se o repasse financeiro de R$ 34 mil do Governo do Estado ao Município
de Lajeado, referente ao Programa Melhores Amigos – Bicho sente como gente,
lançado em setembro de 2021, pela Secretaria da Igualdade, Cidadania, Direitos
Humanos e Assistência Social (SICDHAS), que visa a esterilização de cães e gatos
a fim de conter o abandono e o aumento descontrolado dessa população, já foi
efetuado bem como informe o formato de aplicação de recurso, se será via
licitação e quantos animais devem ser esterilizados com este valor.
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EDERSON FERNANDO SPOHR (Req. 484/2022 e Ind. 077)
Req. 484/2022 – Solicita espaço no expediente para falar:
Saúde;
Educação;
Obras;
Trânsito;
Segurança;
Fiscalização.
Comércio.
Solicita o envio de ofício ao Chefe do Poder Executivo as seguintes providências:
Solicita à Secretaria de Obras, a instalação de tampa em bueiro, localizado na rua
1° de Maio, em frente ao posto de Saúde de São Bento. O buraco está no meio da
calçada de passeio, gerando risco sério de acidente aos pedestres.
Solicita à Secretaria de Obras, a roçada, junto a calçada de passeio da RS 413, nos
bairros Moinhos D’Água e São Bento.
Solicito à Secretaria de Obras, a manutenção da rua Osvino Neumann, bairro
Bom Pastor.
Solicito à Secretaria de Obras, a mudança da lixeira na rua Dalton De Bem
Stumpf, nº 715, para rua Leopoldo Alberto Matte, B. Moinhos D´Água, sendo esta
a rua lateral ao prédio.
Solicito à Secretaria de Obras a troca de lâmpada na rua Cel. Pontes Filho, nº 121,
Bairro Florestal.
Solicito à Secretaria de Obras a troca de lâmpada na ERS 413, nº 3195, Bairro
Moinhos D’Água.
Solicito à Secretaria de Obras a troca de lâmpada na ERS 413, em frente a Capela
São José, no Bairro Moinhos D’Água.
Solicito ao Departamento de Trânsito, a instalação de placa indicando quebramolas na ERS 413, entre a rua Olinda Safran Fleck e a rua Otto Schmitt.
Solicito à Secretaria do Meio Ambiente a instalação de uma nova lixeira na
esquina da rua Felipe Schneider com a rua Osvino Neumann, pois a mesma não
suporta a quantidade de lixo.
LORIVAL EWERLING DOS SANTOS SILVEIRA (Req. 485/2022 e Ind. 078)
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Req. 485/2022 - Ao Departamento Autônomo de Estradas de Rodagens – DAER
requerer que tomem providências no conserto da ERS 130, especificamente em
frente ao Motel Savana e o outro no trevo da logística da IMEC, pois são duas
crateras enormes com grande risco de acidentes. Também pedimos a pintura dos
quebra-molas, pois estão sem sinalização dificultando a visibilidade dos
motoristas, principalmente à noite.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal Marcelo Caumo e ao Senhor Secretário
Fabiano Bergmann, que seja providenciado a colocação de uma camada asfáltica
na saída para a ERS 130, no viaduto recém-construído no Bairro Montanha, pois
com a chuva os veículos acabam deslizando com grande risco de acidentes.
MÁRCIO DAL CIN (Req. 486/2022)
Req. 486/2022 – Solicita espaço no expediente do dia 10 de maio de 2022 para
falar sobre os assuntos descritos a seguir:
Projeto de Lei CM 037/2022;
Escolas Públicas;
Saúde Pública.
ALEXANDRE LUIS COSTA (Ind. 079)
Solicita o envio de ofício a Prefeitura Municipal de Lajeado, Secretaria de Obras
que verifique e de atenção possível, peço ao líder de Governo do PP, em termos
ajudar a resolver esta situação, que se encontra em uma área verde que se localiza
na Rua Arnaldo Sbaraini com a Rua Henrique Stein Filho, no Bairro Jardim do
Cedro, algumas pessoas, moradores me procuraram, e eu na posição que estou
Como Vereador, tenho o compromisso de fazer este requerimento, estou
pedindo, que se resolva com urgência, canalizar e aterrar este córrego, água e
esgoto a céu aberto, acúmulo de sujeira, mal cheiro, e proliferação de mosquitos
e outros insetos. E se possível a instalação de alguns bancos para a Comunidade
usufruir desta área.
Solicita o envio de ofício à Secretaria de Obras Agiluz, que verifique em toda a
extensão da Rua Henrique Stein Filho, a questão das lâmpadas dos postes, tem
várias que estão queimadas e está uma escuridão total na sua extensão.
Solicita o envio de ofício à Secretaria de Agricultura que dê atenção a área Verde
Praça Theobaldo Stein, sobre recolhimento de lixo Verde e manutenção de
Brinquedos, que estão em más condições de uso, principalmente com ferrugens
e falta de pintura.
Solicita o envio de ofício à Secretaria de Obras que conserte a Boca de lobo, na
Rua Nossa Senhora da Conceição no Bairro Conservas, bem em frente ao número
318, encontra-se em más condições, sendo um perigo para pessoas e automóveis
e já está sinalizada por moradores do local.
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PAULA THOMAS (Req. 487/2022)
Req. 487/2022 – Solicita espaço no expediente para falar sobre:
Inovação;
Esporte/Lazer;
Infraestrutura;
Saúde.
SERGIO LUIZ KNIPHOFF (Req. 488/2022)
Req. 488/2022 – Solicita espaço no expediente para falar:
Cheia do Rio Taquari;
South Summit;
Dengue em Lajeado;
Cenário político nacional.
JONES BARBOSA DA SILVA (VAVÁ) (Req. 489, 490, 491 e 492/2022 e Ind. 080)
Req. 489/2022 – Solicita espaço para falar sobre.
Saúde Pública;
Dengue;
Limpeza Pública;
Transporte Público;
Educação.
Req. 490/2022 – Solicita o envio de ofício à Secretaria de Saúde solicitando que a
UPA forneça alimentos e condições para que os pacientes possam aguardar seus
encaminhamentos aos hospitais de referência.
Req. 491/2022 – Solicita o envio de ofício à Secretaria de Trabalho, Habitação e
Assistência Social – STHAS, solicitando que nos informe o porquê de não ser feito
o cadastro único na unidade do bairro santo André. Os usuários questionam que
com toda a estrutura da nova unidade, os usuários precisam se deslocar até o
centro, tendo em vista a dificuldade do transporte público e a vulnerabilidade
dos usuários.
Req. 492/2022 – Solicita o envio de ofício à Secretaria de Trabalho, Habitação e
Assistência Social – STHAS, solicitando informações a respeito da demora para
os usuários realizarem o cadastro Único.
Esta semana nos chega relato de que os agendamentos estão sendo feitos para o
final do mês de Junho, totalizando uma espera de quase 60 dias para o cadastro.
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Solicita o envio de ofício à Secretaria de Obras para que atenda às seguintes
demandas.
Solicita a manutenção, colocação de material e patrolamento da rua Werno
Datsch, Bairro Imigrante.
Solicita manutenção e recapeamento da Avenida Pedro Theobaldo Breidenbach,
o grande fluxo de veículos vem gerando muitos buracos no asfalto, na via que
liga a EMEF Vida Nova. Os próprios usuários da via estão reclamando que os
buracos estão danificando os seus veículos, como rodas tortas e quebradas.
Patrolamento e melhorias na rua Balduíno Drexler, no Bairro Morro 25.
Solicita troca de lâmpada queimada, na rua João Luiz da Rocha, em frente ao
número 437, Bairro Campestre.
Solicita a colocação de uma grade na boca de lobo que está entupido, devido ao
acúmulo de lixo, o qual está sendo juntando com a chuva, na Rua Alberto
Schneider, nº 101, Bairro Campestre, em frente a empresa Atlas Brasil Calçados.
Solicita a canalização de esgoto a céu aberto, na rua Balduíno Drexler, Bairro
Morro 25.
Solicita a manutenção e colocação de material na rua Balduíno Drexler, Bairro
Morro 25, pois a mesma se encontra em péssimas condições de trafegabilidade
Solicita o envio de ofício à Secretaria de Agricultura para que atenda às seguintes
demandas.
Solicita recolhimento de lixo verde, na esquina da rua Afonso Celso com a rua
José Romualdo Schnorr, Bairro Santo André.
Solicita limpeza de meio fio, na rua José Romualdo Schnorr, com a rua
Palmeirinhas, no Bairro Santo André.
Solicita poda de árvore, na rua Leopoldo Schneider, em frente ao nº 35, no Bairro
Santo André.
Solicita recolhimento de lixo verde, na rua São Paulo, em frente ao nº 79, Bairro
Santo André.
Solicita recolhimento de lixo verde, em frente ao nº 1113, na Rua Maurício
Cardoso, no Bairro Santo André.
Solicita recolhimento de lixo verde, na rua São Paulo, em frente ao nº 209, no
Bairro Santo André.
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Solicita o envio de ofício ao Executivo, solicitando a pavimentação da rua João
Reinaldo Saffran, pois a mesma está em péssimas condições de trafegabilidade,
reiterando que esta via foi prometida ser pavimentada pelo executivo.
CARLOS EDUARDO RANZI (Req. 493, 494, 495, 496, 497 e 498/2022)
Req. 493/2022 – Solicita o envio de ofício à Secretaria de Saúde e à APS Univates,
solicitando que seja disponibilizado telefone/ canal ouvidoria, na Unidade de
Pronto Atendimento - UPA.
Req. 494/2022 – Solicita o envio de ofício à Secretaria de Obras, solicitando se
existe previsão do recapeamento da Rua João Goulart, no Bairro Campestre
(trecho entre a ERS-130 e a Igreja do Evangelho Quadrangular) e também da
Avenida Senador Alberto Pasqualini, no Bairro Universitário (trecho em frente
aos Condomínios Residenciais Universitário e Vert).
Req. 495/2022 – Solicita espaço para falar sobre a duplicação da BR 386.
Req. 496/2022 – Solicita envio de ofício à Secretaria de Saúde e à APS Univates,
solicitando qual tempo de espera para atendimento com um clínico geral, nos
casos de agendamento nas Unidades de Saúde.
Req. 497/2022 – Solicita o envio de ofício à Secretaria de Obras, solicitando qual
é o tempo médio para atendimento de pedidos de manutenção de iluminação
pública.
Req. 498/2022 – Solicita o envio de ofício ao Poder Executivo:
Conforme dispõe a Lei Complementar 002/2016, art. 17, parágrafo 5°, em caso de
vacância do cargo do Diretor Geral, de Diretor Administrativo/Financeiro e de
Diretor Previdenciário da Unidade Gestora do Fundo de Previdência Social do
Município de Lajeado - FPSM, por qualquer motivo, o Prefeito Municipal fará a
escolha de um novo Diretor, no prazo de 10 (dez) dias, para cumprir o prazo
restante do período de mandato. Neste caso, solicito que informe se há intenção
de indicação de novo Diretor Financeiro para o Fundo de Previdência Social do
Município de Lajeado, visto que a portaria 29745/2022 não exclui a
obrigatoriedade de indicação para a função.
HEITOR LUIZ HOPPE (Req. 499/2022 e Ind. 081)
Req. 499/2022 – Solicita espaço no expediente da Sessão Ordinária da Câmara de
Vereadores do dia 10.05.2022, para manifestação em relação aos assuntos abaixo:
South Summit Brasil;
Enchente e Orla do Rio Taquari;
Chuvas e suas consequências nas vias públicas;
Ações de Combate aos Mosquitos e a Dengue em Lajeado;
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Expedientes do Boletim;
Projetos da Ordem do Dia.
Ind. 081/2022 - Solicita envio de Ofício à Secretaria de Obras e Serviços Urbanos,
para que esta, providencie na recuperação e melhorias na Rua João Pessoa, no
Bairro Hidráulica, trecho entre a Rua 17 de Dezembro e a Av. Décio Martins
Costa.
JUSTIFICATIVA:
O trecho acima citado está com a pavimentação bastante deteriorada;
Esta via é muito utilizada pela população dos Bairros Hidráulica, Alto do Parque,
São Cristóvão, Universitário, entre outros, para acessar a área central da nossa
cidade;
Com as chuvas dos últimos dias e a aproximação do período de outono e inverno,
a tendência é de piora das condições da via;
Quanto mais rápida for a recuperação, menores serão os danos causados aos
veículos dos usuários deste trecho, bem como também menores serão os recursos
a serem investidos para deixar a via em boas condições de trafegabilidade.
Ind. 081/2022 - Solicita envio de Ofício à Secretaria de Obras e Serviços Urbanos,
para que esta, providencie na troca ou conserto da lâmpada de iluminação
pública situada na Rua das Laranjeiras, em frente ao nº 596 – no Bairro Montanha.
Segundo moradores há algum tempo este ponto está sem iluminação e já houve
o pedido de solução, mas até o momento não atendido.
ISIDORO FORNARI NETO (Req. 500/2022)
Req. 500/2022 – Solicita espaço no expediente para falar:
A importância das obras em torno da barranca do Rio Taquari.
Obras na BR 386
Obras na RS 130
Jogos da Alaf e Lajeadense.
ALEX SCHMITT (Req. 501/2022)
Req. 501/2022 – Solicita espaço no Expediente da Sessão Ordinária, para falar
sobre:
Redução de taxas;
PPPs;
Economia;
Desburocratização.
COMISSÃO TEMPORÁRIA ESPECIAL PARA REVISÃO LEGAL (Req.
502/2022)
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Req. 502/2022 – Solicita a prorrogação no prazo de 180 dias, para dar
continuidade no trabalho que vem sendo feito pela comissão, não sendo alterado
nada além do prazo. O prazo fica prorrogado do dia 13 de maio de 2022, data que
expira a atual vigência da comissão, até o dia 09 de novembro de 2022.
*******************************************************************************************
Sala Presidente Tancredo de Almeida Neves, 10 de maio de 2022.
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