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     CÂMARA DE VEREADORES DE LAJEADO 
          Estado do Rio Grande do Sul 

 Sessão Ordinária realizada no dia   14/06/2022 

      BOLETIM Nº  020-02/2022 

               E X P E D I E N T E 

******************************************************************************************* 

PODER EXECUTIVO: 
 

PROJETO DE LEI Nº 066-02/2022 – Autoriza o Poder Executivo a 
desmembrar, desafetar da destinação de área de preservação permanente 
e de área verde, afetar para bem dominial e permutar imóveis de 
propriedade do Município de Lajeado por imóveis de propriedade de WH 
Empreendimentos Imobiliários Ltda e outros. 
 
PROJETO DE LEI Nº 067-02/2022 –  Autoriza a concessão, pelo Poder 
Executivo, de serviço público consistente na implantação, execução e 
operacionalização de central de tratamento de resíduos sólidos, e autoriza 
a concessão de direito real de uso de imóveis de propriedade do  Município 
 
PROJETO DE LEI Nº 068-02/2022 – Altera art. 7º da Lei nº 11.157/2021, de 
09 de abril de 2021, que dispõe sobre a estrutura administrativa do Poder 
Executivo Municipal de Lajeado. 

Of. n° 0250-02/2022 - Resposta ao ofício 370/2022 da vereadora Ana Rita 
da Silva Azambuja, a Procuradoria-Geral do município esclarece que a 
referida Instrução Normativa visa regulamentar a elaboração de pareceres 
jurídicos a partir da nova lei de licitações (Lei n° 14.133/2021). 

 Of. n° 0263-02/2022 - Resposta aos ofícios 414, 416 e 417/2022 da vereadora 
Ana Rita da Silva Azambuja, ao ofício 422/2022 do vereador Antônio 
Marcos Schefer, ao ofício 423/2022 do vereador Carlos Eduardo Ranzi, aos 
ofícios 426, 427 e 428/2022 do vereador Jones Barbosa da Silva e ao ofício 
430/2022 da Comissão Temporária Especial de Acessibilidade e 
Mobilidade. Em atenção aos ofícios acima referidos, a Administração 
Municipal agradece as indicações e informa que as mesmas foram 
encaminhadas às Secretarias competentes para conhecimento e 
providências cabíveis. 
************************************************************************************ 
FEDERAIS: 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO: Assunto: Resposta ao Ofício nº 054-
02/2022, do Vereador Carlos Eduardo Ranzi, referente a Unidade Escolar 
Pró Infância Bom Pastor estar paralisada.  
 1. Em atenção ao Ofício em epígrafe, por meio do qual a Câmara dos 
Vereadores de Lajeado/RS solicita informações sobre a paralisação da obra 
ID 1017501, mediante o Termo de Compromisso nº 32737/2014, 
informamos que após consulta ao Sistema Integrado de Monitoramento, 
Execução e Controle - SIMEC - Obras 2.0, verificamos que: 
Instrumento nº 32737/2014; 
Vigência: 30/05/2022; 
Valor pactuado para o Termo: R$ 2.447.238,48 (dois milhões, quatrocentos 
e quarenta e sete mil duzentos e trinta e oito reais e quarenta e oito 
centavos); 
Saldo bancário SIMEC em março de 2022: R$ 1.022,05 (um mil, vinte e dois 
reais e cinco centavos); 
ID 1017501 (EMEI BOM PASTOR) 
Empresa Contratada: (18.517.247/0001-45) A. DE OLIVEIRA 
CONSTRUTORA EIRELI - EPP; 
Assinatura do contrato: 11/07/2018; 
Valor previsto para a obra: R$ 2.447.238,48 (dois milhões, quatrocentos e 
quarenta e sete mil, duzentos e trinta e oito reais e quarenta e oito 
centavos); 
Valor atual repassado pelo FNDE: R$ 929.887,72 (novecentos e vinte e nove 
mil, oitocentos e oitenta e sete reais e setenta e dois centavos): 
Situação da obra: paralisada; 
Última vistoria inserida pelo fiscal municipal em 23/03/2022: 39,859% de 
execução. Obs: ressaltamos que este percentual tem se repetido, não 
apresentando evolução significativa de obra para o período de 9 meses;  
2. Cumpre esclarecer que os contratos com as empresas executoras são de 
competência exclusiva do ente beneficiado gerenciar, sendo 
responsabilidade do gestor acompanhar a correta execução dos serviços, 
por meio do seu fiscal de obra, de modo a garantir o emprego dos recursos 
públicos dentro dos parâmetros legais, bem como aplicar as sanções 
necessárias, caso haja descumprimento contratual por parte da empresa 
contratada. Compete ressaltar ainda que o FNDE não possui vínculo 
contratual com as empresas, estando impossibilitado de tomar ações 
relacionadas a estas, ao Ente adotar as medidas cabíveis em relação à 
execução, paralisação, retomada e conclusão cabendo da obra 

3. Após consulta ao Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e 
Controle – SIMEC - Obras 2.0, verificamos que obra possui solicitações de 
desembolso nºs 71239, 71984 e 75234 que foram deferidas pela área técnica, 
pendentes de pagamento, que totaliza 7% do valor pactuado. Assim, o 
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município deverá aguardar as efetivações bancárias dos recursos, 
conforme disponibilidade financeira desta Autarquia. 
4. Identificamos pelo SIMEC - Obras 2.0, na aba "Vistoria", que o município 
paralisou a obra por várias vezes, sendo a última paralisação em 
23/03/2022 com a justificativa: "A empresa não enviou planilha de 
medição." 

CAIXA ECONOMICA FEDERAL 

Ofício nº 0256 /2022/ REGOVNH 

Assunto: Contrato de Repasse celebrado entre o Município de Lajeado e a 
Caixa Econômica Federal 

1. Em atendimento ao disposto no art. 116, $2° da Lei n° 8.666, de 21 de 
junho de 1993, informamos a celebração do Contrato de Repasse n° 
928285/2022 - Operação 1083063-82 que tem por finalidade "Ampliação do 
ginásio esportivo no município de Lajeado/RS." 

2. O valor repassado é de R$ 238.750,00 (duzentos e trinta e oito mil e 
setecentos e cinquenta reais), tendo o Município de Lajeado se 
comprometido a aportar, a título de contrapartida, a quantia de R$ 
10.000,00 (dez mil reais). 

3. O prazo de vigência do Contrato de Repasse é até 30/05/2025. 

4. Quaisquer informações adicionais relativas ao Contrato de Repasse 
referido podem ser obtidas, a qualquer tempo, junto a esta REGOVNH – 
RE Governo Novo Hamburgo/RS. 
************************************************************************************ 
ENTIDADES: 
 
 - STACIONE ROTATIVO em atenção ao Ofício nº 435-02/2022 do 
Vereador Lorival Ewerling dos Santos Silveira. 

Número de vagas: 1.165 

Para 16 monitores atualmente neste mês: 72 vagas por monitor 

Para 20 monitores que é o habitual como no mês de maio: 58 vagas 
por monitor. 

Número de Parquímetros: 17 

A legislação trabalhista prevê que o colaborador trabalhe 220 horas 
mensais, sendo 44 horas semanais e 08 horas diárias, remunerando o final 
de semana. 

A Stacione Rotativo trabalha com dois turnos de trabalho, tendo uma 
hora de intervalo para refeição: 
1° turno: 
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08:00 -12:00/13:00-17:00 - Sábados: 08:00 às 12:00 

2º turno: 
09:00 -13:00/14:00-18:00 - Sábados: 08:00 às 12:00 
EXPRESSO AZUL em atenção ao Ofício nº 447-02/2022, do Vereador 
Antônio Marcos Schefer, informa não ser possível, no momento, realizar 
itinerário pela Rua Romeu Armange em razão de não haver ligação com 
outras vias ou área adequada para manobra, entretanto, informa já ter 
solicitado providências ao Poder Executivo, o que pode ser verificado 
através do expediente 2021/32688. 
*********************************************************************************** 
ANA RITA DA SILVA AZAMBUJA (Projeto de Lei CM nº 044-02/2022) 
  
- Projeto de Lei CM nº 044-02/2022 – Cria o Programa Municipal de 
Mutirão de Reflorestamento e Arborização. 
  
ANA RITA DA SILVA AZAMBUJA e JONES BARBOSA DA SILVA 
(Projeto de Lei CM nº 045-02/2022) 
  
- Projeto de Lei CM nº 045-02/2022 – Altera o art. 2º da Lei nº 6.004, de 12 
de dezembro de 1997. 
 ***************************************************************************** 
 EDERSON FERNANDO SPOHR (Ind. 102) 
  
- 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 ao Departamento de Trânsito a instalação de Semáforo com 
temporizador para pedestres e motoristas no entroncamento da avenida 
Benjamin Constant, com a rua Santos Filho, Centro. O local é 
extremamente perigoso para a travessia dos pedestres. 
 
- Solicita ao Departamento de Trânsito a instalação de placas de sinalização 
nos entroncamentos ao longo da rua Hugo Jacob Mattje, Lot. Baviera, São 
Bento. 
  
- Solicita ao Departamento de Trânsito a instalação de placa indicando 
quebra-molas na ERS 413, entre a rua Olinda Safran Fleck e a rua Otto 
Schmitt. 
  
- Solicita à Secretaria de Obras a manutenção da rua Carlos Gomes, bairro 
Centenário, na parte da estrada que ainda é de chão batido. 
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- Solicita à Secretaria de Obras a manutenção da rua Tenente Portela, no 
Bairro São Bento. 
  
- Solicita à Secretaria de Obras a manutenção da rua Osvino Neumann, 
bairro Bom Pastor. 
  
- Solicita à Secretaria de Obras a mudança da lixeira na rua Dalton De Bem 
Stumpf, n º 715, para a rua Leopoldo Alberto Matte, B. Moinhos D ́Água, 
sendo essa a rua lateral ao prédio. 
  
- Solicita à Secretaria de Obras a manutenção da parada de ônibus 
localizada em frente à EMEI Jeito de Criança, na rua Waldemar Schossler, 
Bairro Moinhos D’Água. A mesma está sem cobertura. 
  
- Solicita à Secretaria de Obras a troca de lâmpada na rua Décio Martins de 
Azevedo, 837 – Lot. Probairro – São Bento. 
  
LORIVAL EWERLING DOS SANTOS SILVEIRA (Req. 628, 629 e 
630/2022) 
  
Req. 628/2022 -  Solicita o envio de Ofício, parabenizando a família do 
menino Lázaro José Dresch Kamphorst, mãe Camila Dresch e o pai William 
Kamphorst pela mobilização, dedicação e trabalho que fizeram no ano de 
2013 que na época não fosse fechado a UTI pediátrica, este ato culminou 
com o atendimento da unidade até junho de 2021, a partir desta data a 
comunidade , hospital, poder público se mobilizaram para que  o 
município não ficasse sem atendimento da referida UTI pediátrica, para 
nossa satisfação no dia 13 foi inaugurada o novo espaço, com certeza se 
não fosse a mobilização da família e comunidade em 2013 atualmente não 
estaríamos contando com este serviço em nosso município, tão importante 
foi o movimento na época que a unidade  hoje leva o nome do menino 
Lázaro. Com a continuidade dos trabalhos na nova estrutura UTI 
pediátrica temos a certeza que muitas vidas serão salvas devido a todas as 
forças vivas envolvidas. 
  
Req. 629/2022 -   Solicita ao Prefeito, Sr. Marcelo Caumo, e ao Secretário da 
Saúde, Sr. Cláudio Klein, que disponibilize transportes para pacientes que 
necessitam se deslocar para outro município aos sábados, já que muitos 
destes pacientes não possuem recursos para fazerem os procedimentos 
exigidos pelos centros de atendimento de saúdes; exemplo o centro de 
oftalmologia do município de Encantado, onde são marcados 
procedimentos para o sábado, muitas pessoas que no caso necessitam e 
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marcam o procedimento para esse dia, não tem como se deslocar até o 
município deferido para o tal. 
  
Req. 630/2022 – Solicita a Mesa Diretora, em nome do Senhor Presidente 
Deolí Gräff, que seja disponibilizado uma verba do orçamento da Câmara 
(aquisição do novo prédio da câmara), valor este que seja repassados e 
divididos entre todas as associações de bairros do município. Isso se 
justifica, pelo pedido constante da diretoria destes bairros que necessitam 
fazer os seus pequenos e médios reparos nas suas sedes, que não dispõem 
de recursos para melhorar a estrutura das mesmas. Com este recurso, 
muitas associações poderão fazer esses reparos desde goteiras, restauração 
de pisos, pinturas etc...para dar um melhor visual as suas sedes. 
  
ANA RITA DA SILVA AZAMBUJA (Req. 631 e 632/2022) 
  
Req. 631/2022 – Solicita o envio de ofício ao Poder Executivo solicitando 
que informe todos os detalhes (preço, quantidade, peso, etc) do serviço 
contratado de recolhimento e destino de animais mortos recolhidos pelo 
município. 
  
Req. 632/2022 – Solicita envio de ofício ao Poder Executivo solicitando que 
estude a viabilidade de oferecer o serviço de recolhimento de animais 
mortos. A coleta deverá ser feita por um serviço gratuito que garante 
controle e segurança no descarte do resíduo biológico. Para abrir o 
chamado deverá ser preciso fornecer endereço completo (caso se trate de 
animais domésticos) ou endereço com ponto de referência, em caso de 
corpo avistado em ruas ou logradouros públicos. 
Também solicito que seja estudado local para que os munícipes possam 
enterrar seus animais com segurança, respeitando sempre a legislação e em 
prol da Saúde Pública. 
Cabe esclarecer que corpos de animais não podem ser descartados junto ao 
lixo doméstico para não atrapalhar o processo de tratamento do lixo 
comum. E se enterrados incorretamente podem vir a contaminar o solo. 
  
ANTÔNIO MARCOS SCHEFER (Req. 633 e 635/2022 e Ind. 103) 
  
Req. 633/2022 – Solicita o envio de ofício ao Poder Executivo Municipal, 
solicitando que encaminhe Projeto de Lei a esta Casa Legislativa, 
reavaliando o Artigo 48 Inciso I, alínea f da Lei Municipal n° 2.714/73, que: 
“Institui o Código Tributário do Município de Lajeado.  Devido ao 
aumento significativo de imóveis atingidos nas últimas cheias, inclusive 
muitos que até então, não haviam sido alcançados.  Sugerimos que seja 
efetuado um estudo referente a possibilidade de mudança na referida Lei 
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em questão, aumentando a quota, para que os munícipes que foram 
afetados, com muitos prejuízos em suas moradias, possam solicitar a 
isenção no Imposto Predial Territorial Urbano.  
  
Req. 635/2022 – Solicita o envio de ofício ao Poder Executivo/Sr. Prefeito 
Municipal/ SESA requerendo para que seja informada a esta Casa 
Legislativa como está a demanda de pacientes que estão aguardando por 
consultas com especialistas no município, como por exemplo 
Cardiologista, Neurologista e Traumatologista, tendo em vista que 
segundo reclamações que chegaram a este vereador, à espera de muitos 
está chegando a mais de 2 anos, o que é um absurdo, pois se demoram 
tanto tempo para consultar, acabam não recebendo o tratamento correto, 
trazendo assim prejuízos maiores ao estado de saúde em que se encontram. 
  
Solicita o envio de ofício ao Poder Executivo/Sr. Prefeito Municipal,  
  
- SEOSP: solicitando melhorias e conserto do bueiro localizado na 
interseção entre a Rua República dos Palmares com a Rua Simon Bolivar 
no bairro Santo Antônio, pois o mesmo encontra-se quebrado e entupido.  
  
- SEOSP: solicitando o conserto de uma valeta localizada na Rua Ana Rech 
no bairro Conventos, pois a mesma está gerando inundações nos terrenos 
citados na Rua Estevão Krug que fica acima, causando transtornos aos 
moradores. 
  
- SEPLAN/Trânsito: solicitando, que seja feita a colocação de placas de 
sinalização na interseção entre a Rua Alvino Ritter com a Rua Ivone Maria 
Sbruzzi, no bairro Alto do Parque, indicando que trata-se de uma rua sem 
saída. 
  
- SEOSP: solicitando melhorias como patrolamento e colocação de material 
(brita/saibro) na Rua Albino Gontran Arruda no bairro Jardim do Cedro. 
  
ALEX SCHMITT (Req. 634/2022) 
  
Req. 634/2022 – Solicita as seguintes informações para a Secretaria de 
Administração (SEAD): 
- Número de dias de afastamento por doença do servidor e dias de 
afastamento para acompanhar pessoa da família, mês a mês, desde 2019 e 
por secretaria; 
- Número de servidores que tiveram atestados de cada tipo desde 2019 e 
por secretaria; 
- Número total de servidores por secretaria. 
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JONES BARBOSA DA SILVA (VAVÁ) (Req. 627/2022 e Ind. 104) 
    
Req. 627/2022 – Solicita o envio de ofício à Secretaria de Saúde, solicitando 
urgentemente um plano de ação a respeito da falta de médicos ainda nos 
postos do Município de Lajeado. 
Unidade do Bairro Olarias ainda sem médico, reiterando que é a quinta 
solicitação que este vereador faz sobre este posto de saúde. 
Unidade de saúde Bairro Jardim do Cedro, também encontra-se 
novamente sem médico.  
Sf do bairro conventos está sem médico  
Posto de saúde no bairro montanha médico está de férias.  
Devo salientar que estas solicitações já são feitas a algum tempo, 
lembrando que tivemos audiência pública e estes assuntos foram 
amplamente discutidos. Com possibilidade de se buscar a solução das 
referidas demandas.  Cogita-se a possibilidade de acionar o Ministério 
Público para que possa se resolver definitivamente essa situação da nossa 
saúde de Lajeado. 
  
Solicita o envio de ofício à Secretaria de Obras para que atenda às seguintes 
demandas. 
  
- Solicita manutenção e recapeamento, pois existem muitos pontos de 
reparo na rua Paulo Emílio Thiesen, começo da via na BR 386, passando 
em frente ao Country Clube, até o encontro com a Romeu Júlio Scherer, 
necessita de recapeamento devido os grandes buracos. Os quais fazem com 
que os veículos acabam invadindo a pista contrária para trafegar, podendo 
causar acidentes; 
  
- Solicitar reparo na calçada rua General Flores da Cunha ao lado da EMEI, 
Protocolo 14344/2022; 
  
- Solicita o conserto da tubulação de esgoto fluvial, na esquina das ruas 
Nogueiras, com a rua Ana Maria Schuller Azambuja, está entre a 
vegetação; 
  
- Troca de lâmpada queimada na Rua Décio Martins de Azevedo, número 
870; 
  
- Solicita a reforma da calçada nas esquinas da Rua Treze de Junho, com a 
rua Rio Grande do Sul, no bairro Santo André; 
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Solicita o envio de ofício a Secretaria de Agricultura para que atenda às 
seguintes demandas: 
  
- Solicita poda de árvore nas ruas, em volta do Projeto e da escola Santo 
André, as árvores estão invadindo a rua e riscando os veículos que passam; 
  
- Recolhimento de lixo verde, na praça do bairro Campestre; 
  
- Recolhimento de lixo verde, na Rua João Sebastiany, esquina com a rua 
Casemiro de Abreu – Montanha; 
  
- Recolhimento de lixo verde, na Rua João Norberto Heberle, esquina com 
a rua Ceará, São Cristóvão; 
  
-Recolhimento de lixo verde, na rua Alvino Ritter, nº 616, São Cristóvão; 
  
- Recolhimento de lixo verde, na Rua Francisco de Oliveira, nº 213, São 
Cristóvão 
  
- Recolhimento de lixo verde, na Rua Francisco de Oliveira, nº 172, São 
Cristóvão; 
  
- Recolhimento de lixo verde, na Rua Alagoas, esquina com a rua Sergipe, 
São Cristóvão; 
  
- Recolhimento de móveis, rua Alagoas, esquina com a rua Brasília - São 
Cristóvão 
  
- Recolhimento de lixo verde, na rua Alagoas, esquina com a rua Brasília, 
São Cristóvão; 
  
- Recolhimento de Lixo verde na rua Alagoas, nº 87, São Cristóvão; 
  
- Recolhimento de lixo verde na rua Antônio Soletti, nº 242, Bairro 
Campestre; 
   
- Recolhimento de lixo verde, na rua Eugenia Nicolau, nº 87, Campestre; 
  
- Recolhimento de lixo verde, na rua Antônio Soletti, ao lado da associação 
de moradores, em frente ao nº 34, Campestre; 
  
- Recolhimento de lixo verde, na rua João Goulart, esquina com a rua José 
de Alencar – Campestre; 
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- Recolhimento de lixo verde, na Av. Presidente Getúlio Vargas, lateral da 
praça, em frente ao nº 454, Campestre; 
  
- Recolhimento de lixo verde, na rua Antônio Soletti, nº 243, Campestre; 
  
- Recolhimento de lixo verde, na Rua Serafin Costa, nº 80, Campestre; 
  
- Recolhimento de lixo verde, na rua Serafin Costa, nº 176, Campestre; 
  
- Recolhimento de lixo verde, na Av. Presidente Arthur da Costa e Silva, 
em frente ao nº 186; 
  
- Recolhimento de lixo verde, na Rua João Goulart, em frente ao nº 165-
Campestre; 
  
- Recolhimento de lixo verde, na Av. Cristiano Dexheimer, nº 39,51, 63, 115, 
229, 225, 265, Bairro Campestre. 
  
CARLOS EDUARDO RANZI (Req. 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643/2022) 
  
Req. 637/2022 – Solicita o envio de ofício à 3ª Coordenadoria Regional de 
Educação, solicitando que informe de que maneira tem atuado nas escolas 
estaduais para estimular os alunos de ensino médio a participarem do 
Enem e quais ações são realizadas visando à preparação para o exame. 
  
Req. 638/2022 – Solicita envio de ofício à Secretaria de Cultura Esporte e 
Lazer, solicitando acerca das comemorações da Independência do Brasil e 
Dia do Gaúcho: 
Há previsão de realização de desfile cívico de 7 de setembro e desfile ou 
cavalgada farroupilha em 20 de setembro? 
Quais ações devem ser realizadas visando estas duas datas? 
  
Req. 639/2022 - Solicita o envio de ofício ao Poder Executivo, solicitando 
qual é a previsão de pagamento do novo piso salarial dos agentes 
comunitários de saúde e agentes de combate às endemias, 
conformeEmenda Constitucional 120/2022. 
  
Req. 640/2022 – Solicita o envio de ofício ao Poder Executivo: 
A cidade de Porto Alegre possui as Unidades de Destino Certo, também 
chamadas popularmente de Ecopontos. São locais que estão 
estrategicamente distribuídos pela cidade e se destinam a receber resíduos 
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que não podem ser descartados para recolhimento pelas coletas regulares 
- domiciliar e seletiva. 
Os Ecopontos recebem gratuitamente madeira, móveis velhos, colchões, 
terra, entulho, caliça, cerâmica, sucata de ferro, eletrodomésticos, resíduos 
arbóreos e diversos materiais que muitas vezes acabam sendo descartados 
irregularmente em locais públicos. 
Há possibilidade de criação e interesse público para implantação deste 
sistema em Lajeado? 
 
Req. 641/2022 – Solicita à Mesa Diretora, iluminação no letreiro da fachada 
da Câmara de Vereadores, alusiva aos meses de campanhas de 
conscientização (exemplos: setembro verde e outubro rosa). 
 
Req. 642/2022 – Solicita o envio de ofício à Secretaria de Obras, solicitando 
a previsão de conclusão da obra do viaduto na Av. Benjamin Constant, 
sobre a ERS 130, visto que conforme o último prazo de conclusão 
informado seria na primeira quinzena de maio deste ano. 
 
Req. 643/2022 – Solicita o envio de ofício à Secretaria de Educação: 
O artigo 50 da Lei nº 11.015, de 26 de maio de 2020, que dispõe sobre o 
sistema municipal de cultura, indica que os recursos repassados devem ser 
aplicados em investimentos de baixo risco: 
Art. 50 
§ 2º Os recursos transferidos, enquanto não empregados na sua finalidade, 
serão obrigatoriamente aplicados em investimentos de baixo ou menor 
risco.  
§ 3º Os rendimentos das aplicações financeiras serão, obrigatoriamente, 
aplicados nas finalidades estipuladas no artigo 51, estando sujeitos às 
mesmas condições de prestação de contas exigidos para os recursos 
transferidos. 
Neste sentido, solicito posicionamento da Secretaria de Educação sobre a 
possibilidade de inclusão na lei de gestão democrática do ensino municipal 
(Lei nº 9291, de 03 de outubro de 2013). 
Justificativa: A iniciativa fará jus aos valores que são repassados pelo 
município, que não devem ficar sem serem investidos, tencionando manter 
o valor de compra do mesmo. 
************************************************************************************           
         Sala Presidente Tancredo de Almeida Neves, 14 de junho de 2022. 
 
 
 
 
 


