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Projeto de Lei n° 067-01/2021 - Autoriza a abertura de Crédito Especial. 
https://lajeado.rs.leg.br/materia/visualizar/id/4684/?projeto-de-lei-no-067-012021.html 

 
Projeto de Lei n° 069-01/2021 - Autoriza a contratação temporária de 
excepcional interesse público de 03 (três) fiscais de planejamento, 01 (um) 
engenheiro civil, 2 (dois) arquitetos e 01 (um) auxiliar de administração. 
https://lajeado.rs.leg.br/materia/visualizar/id/4686/?projeto-de-lei-no-069-012021.html 

 
Requerimento n° 1.170/2021 - Solicita ao Poder Executivo/ Prefeito 
Municipal/Expresso Azul de Transporte SA que em todas as paradas de 
ônibus existentes no município, seja feita a colocação de placas contendo 
os horários disponíveis e as rotas que os mesmos fazem, pois isso 
facilitaria para todos, tendo em vista que poderiam se organizar melhor. 
VEREADOR ANTÔNIO MARCOS SCHEFER.  
 
Requerimento n° 1.176/2021 - Solicita ao Poder Executivo que estude a 
possibilidade de instituir Plano Diretor de Tecnologia da Informação e 
Comunicação. Especificamente no caso do setor público, a informatização 
dos serviços proporciona inúmeros benefícios, tais como: a 
democratização do acesso à informação; ampliação da prestação de 
serviços por meios eletrônicos; economia de tempo e eliminação de filas 
para o cidadão; transparência nas ações governamentais; redução de 
custo para a administração pública; melhor qualidade nos serviços 
prestados; melhoria e ampliação do relacionamento com a sociedade e 
com outros níveis de governo; disponibilização aos gestores públicos de 
informações atualizadas, confiáveis e com rapidez aos gestores públicos e 
que auxiliem na tomada de decisão. Mas, obviamente, para que a 
Administração Pública Municipal possa usufruir os benefícios 
proporcionados pela TI, faz-se necessária a definição de uma política para 
essa área, onde fiquem explicitados as diretrizes e os objetivos a serem 
alcançados. 
Neste sentido, o Plano Diretor de Tecnologia da Informação contribui para 
definição de uma política de TI para o Poder Executivo Municipal, que 
busque a maximização dos benefícios trazidos por essas novas tecnologias 
para a modernização da gestão pública. Tal política deverá contribuir para 
a construção das bases para a formação do Governo Eletrônico no Poder 
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Executivo Municipal, devendo incluir: o Gerenciamento Eletrônico de 
Documentos; a informatização dos processos internos; melhor integração 
tanto dos órgãos da Administração quanto com órgãos de outras 
Unidades da Federação, com vistas a uma gestão colaborativa; melhoria 
do atendimento à sociedade; intensificação do uso da TI; disponibilização 
da base de dados, contribuindo para gestão do conhecimento; além de 
“enquadrar” o Poder Executivo à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. 
VEREADORA ANA RITA DA SILVA AZAMBUJA.  
 
Requerimento n° 1.183/2021 - Solicita que seja enviado convite ao 
zootecnista da Emater Regional Lajeado, senhor JOÃO ALFREDO DE 
OLIVEIRA SAMPAIO. O objetivo é o mesmo usar o espaço da TRIBUNA 
LIVRE, na sessão ordinária da Câmara, para tratar dos seguintes assuntos: 
As águas do Rio Taquari; 
O repovoamento com alevinos no Rio Taquari; 
A presença de palometas no Rio Taquari. VEREADOR DEOLÍ GRÄFF. 
 
Requerimento n° 1.185/2021 – Solicita ao Poder Executivo e a Empresa 
Compacta Blocos de Concreto, que conforme citado no item 001, do 
contrato n° 116/2015, que trata sobre a coleta de lixo, que seja feita a 
limpeza no entorno das lixeiras públicas. VEREADOR CARLOS EDUARDO 
RANZI.  
 
Requerimento n° 1.200/2021 – Solicita o envio de Ofício em forma de 
Moção de apoio a aprovação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 
391/2017, que prevê o aumento de 1% do FPM de setembro escalonado 
ao longo de quatro anos. A Câmara de Vereadores de Lajeado, atrás do 
vereador ADRIANO ROSA (PSB) e demais parlamentares abaixo 
signatários, vem, na forma regimental, apresentar para fins ser deliberada 
em Plenário e esta Casa possa enviá-la para a Câmara dos Deputados a 
CNM – Confederação Nacional dos Municípios e ao Deputado Federal 
Heitor José Schuch a presente MOÇÃO DE APOIO, a aprovação da 
Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 391/2017, que aguarda apenas 
aprovação do Plenário da Câmara dos Deputados e da promulgação. A 
proposta prevê o aumento escalonado ao longo de quatro anos de 1% do 
FPM de setembro. Assim, se a PEC tiver tramitação concluída, o município 
receberá mais 0,25% deste valor ainda este ano. 
JUSTIFICATIVA 
Considerando que a pandemia atingiu diretamente a queda da 
arrecadação nos cofres municipais, a Câmara de Vereadores de Lajeado 
está preocupada com a situação financeira do município. Acreditamos que 
a aprovação da PEC 391/2017, que prevê o aumento de 1% do FPM 
escalonado ao longo dos quatro anos, ajudará a amenizar as perdas da 



pandemia. Esse valor com valores atualizados pela Secretaria da Fazenda, 
representa R$ 1.864.667,44. Esse foi o valor que o município recebeu de 
repasse no mês de julho. VEREADOR ADRIANO ROSA DOS SANTOS. 
 
 


