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        CÂMARA DE VEREADORES DE LAJEADO 
          Estado do Rio Grande do Sul 

   Sessão Ordinária realizada no dia   27/12/2018 

      BOLETIM Nº  47-02/2018 

                   E X P E D I E N T E 

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

PODER EXECUTIVO: 
 
- PL nº  165-02/2018 –  Institui o Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte 
do Município de Lajeado (e-CAC). 
  
- PL nº  166-02/2018 -  Dispõe sobre as vantagens dos empregados públicos do 
Poder Executivo do Município de Lajeado. 
 
- PL nº  167-02/2018 -  Inclui subfunção e ação na Lei nº 10.446/17 (PPA) e na 
Lei nº 10.676/18 (LDO) e autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Especial. 
 
- PL nº  168-02/2018 -  Cria vagas de agente socioeducativo e monitor de creche 
e altera o anexo I da Lei nº 10.079, de 30 de março de 2016, que instituiu o Plano 
de Carreira dos Servidores do Município de Lajeado 
 
- PL nº  169-02/2018 -  Cria vagas de Professor de Educação Infantil e Professor 
de Ensino Fundamental – Anos Iniciais e altera as Tabelas 1 e 2 da Lei nº 8.795, 
de 26 de dezembro de 2011, que reestrutura o Plano de Carreira do Magistério 
Público do Município de Lajeado, institui o respectivo quadro de cargos 
públicos e comissionamentos e dá outras providências 
 
- PL nº  170-02/2018 -  Altera a Lei nº 9.729, de 29 de dezembro de 2014, que 
autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio com o Instituto de Previdência 
do Estado – IPE, visando o atendimento médico dos servidores 
 
- Ofício nº 763-02/2018 – Em resposta ao Ofício nº 753/2018 vereador Adi 
Cerutti – Sedetag vem acompanhando a realização das feiras junto à Praça do 
papai Noel. 
 
- Em resposta ao Ofício nº 760/2018 vereador Adi Cerutti – escalarecemos que 
não cabe a substituição da servidora municipal Bruna Pereira de Salles do cargo 
de coordenadora do Sistema de Inspeção Municipal. 
 
- Ofício nº 772-02/2018 – Em resposta ao Ofício nº 789/2018 vereador Carlos E. 
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Ranzi – informamos que a remoção da casa, localizada no terreno adquirido 
para a ampliação da EMEF D. Pedro I, já esta sendo providenciada. 
 
- Em resposta ao Ofício nº 792/2018 vereador Antônio M. Schefer – 
esclarecemos que a cobertura do solário não foi elencada pela EMEI Gente 
Miúda. 
 
- Ofício nº 780-02/2018 – Em resposta ao Ofício nº 816/2018 vereador Carlos E. 
Ranzi– faixas de pedestres. 
 
- Ofício nº 782-02/2018 – Em resposta ao Ofício nº 806/2018 vereadorAntônio 
M. Schefer – esclarecemos que o Código de Posturas estabelece em seu artigo 
25, que os proprietários e inquilinos são responsáveis pela limpeza e asseio dos 
pátios, quintais, prédiso e terrenos. 
 
- Em resposta ao Ofício nº 807/2018 vereador Antônio M. Schefer – o 
proprietário do imóvel foi notificado. 
 
- Em resposta ao Ofício nº 821/2018 vereador Adi Cerutti – esclarecemos que o 
Município providenciou a notificação do proprietário. 
 
- Ofício nº 783-02/2018 – Em resposta ao Ofício nº 793/2018 vereador Carlos E. 
Ranzi – informamos que as obras de reforma na EMEI Criança Alegre já foram 
iniciadas. 
 
- Em resposta ao Ofício nº 795/2018 vereador Carlos E. Ranzi – os fiscais da 
Seplan enviaram ofícios ao proprietários dos lotes, para que estes construíssem 
as calçadas de passeio. 
 
- Em resposta ao Ofício nº 797 e 799/2018 vereador Carlos E. Ranzi – 
esclarecemos que o proprietário foi notificado para providenciar a roçada e 
limpeza do imóvel. 
 
- Em resposta ao Ofício nº 798/2018 vereador Ernani T. da Silva – destacamos 
que foi providenciada a notificação do proprietário para providenciar a roçada 
e limpeza do imóvel. 
 
- Em resposta ao Ofício nº 800/2018 vereador Ernani T. da Silva - notificação do 
proprietário para providenciar a roçada e limpeza do imóvel. 
 
- Ofício nº 784-02/2018 – Em resposta ao Ofício nº 783/2018 vereador Adi 
Cerutti – com relação à solicitação constante no ofício supra citado, informamos 
que a mesma será objeto de estudo futuro  por parte desta Municipalidade. 
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- Ofício nº 798-02/2018 – Poder Executivo encaminha a esta Casa Legislativa 
mensagem retificativa ao Projeto de Lei nº 164, de 14 de dezembro de 2018, que 
“Autoriza o Poder Executivo a contratar operações de crédito com a Caixa 
Econômica Federal para aquisição de motoniveladora e execução de 
pavimentação asfáltica na Rua Bento Rosa”. 
************************************************************************************ 
    Sala Presidente Tancredo de Almeida Neves, 27 de dezembro de 2018. 
 

 

 

 


