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        CÂMARA DE VEREADORES DE LAJEADO 
          Estado do Rio Grande do Sul 

   Sessão Ordinária realizada no dia 06/03/2018 

      BOLETIM Nº  005-02/2018 

                   E X P E D I E N T E 

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

PODER EXECUTIVO: 
 
 - PL nº 24-02/2018 – Fixa o valor do Padrão Básico Referencial de Remuneração 
em R$ 620,49 a partir de 01/03/2018, e dá outras providências. 
 
- PL nº 26-02/2018 – Autoriza a contratação temporária de excepcional interesse 
público de 01 (um) professor de anos iniciais, 02 (dois) professores de anos 
finais, 01 (um) secretário de escola e dá outras  providências. 
 
- PL nº 27-02/2018 –  Altera a Lei Municipal nº 10.273, de 07 de dezembro de 
2016. 
******************************************************************************************* 
CARLOS EDUARDO RANZI E ILDO PAULO SALVI:  (Projeto de Lei CM 
N° 003-002/2018) 

 
 - Projeto de Lei CM N° 003-002/2018 – Denomina de Rua Darcilio Olário Baum 
a Rua A, localizada no Loteamento Almawa, situada no Bairro Olarias. 
 
MARIELA PORTZ:  (Projeto de Lei CM N° 004-002/2018) 

 
- Projeto de Lei CM N° 004-002/2018 – Denomina de Rua Anoli Cardoso de 
Siqueira Rua E, localizada no Loteamento Recanto da Colina, Bairro Bom Pastor 
e Loteamento Antares Cem. 
**************************************************************************************** 
CARLOS EDUARDO RANZI (Req. 068, 069, 070, 071, 072 e 073/2018 e Ind. 
033) 

 
Req. 068/2018 – Solicita a Administração Municipal informações sobre o 
cumprimento da Lei Municipal nº 10.517/2017, que dispõe sobre a divulgação 
das listagens dos pacientes que aguardam por consultas com especialistas, 
exames e cirurgias na rede pública do Município de Lajeado. 
 
Req. 069/2018 – Solicita espaço para falar sobre a falta de professores nas 
Escolas Municipais. 
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Req. 070/2018 – Solicita a Administração Municipal que, quando da realização 
de concursos públicos / processos seletivos, para cargos que exijam os mesmos 
pré-requisitos, este não sejam realizados no mesmo horário, oportunizando 
assim que o candidato possa concorrer a ambas as vagas. 
 
Req. 071/2018 – Solicita a Secretaria de Educação informações a respeito da 
adaptação da infraestrutura das Escolas Municipais às alterações que estão 
sendo implementadas nos educandários, tais como banheiros, refeitório, 
cozinha, salas de aula, pátio, fraldário, entre outros. 
 
Req. 072/2018 – Solicita a Administração Municipal que seja disponibilizado no 
site da prefeitura o extrato mensal da utilização dos valores, bem como os 
saldos dos Fundos Municipais. 
 
Req. 073/2018 – Solicita ao Poder Executivo que seja revista a possibilidade de 
descontar do vale-alimentação as faltas ao serviço, aos servidores públicos 
municipais que apresentarem atestados médicos como justificativa. Devemos 
esgotar o debate quanto à punição que o governo está propondo aos servidores 
públicos municipais que apresentarem atestados médicos. Em que pese os 
servidores não fazerem parte mais dos regramentos das Leis Trabalhistas, pois 
agora estão sob o regime estatutário, sendo assim, devemos observar uma série 
de requisitos. A legislação trabalhista ou previdenciária não previa a questão do 
abono de faltas no caso do empregado que se ausentasse do trabalho para 
acompanhar seu dependente em uma consulta médica ou internamento, 
independente de idade ou condição de saúde. Entretanto, esta situação teve 
alteração a partir de 2016. O atestado médico, para abono de faltas ao trabalho, 
tem limitações regulamentadas por lei. O Decreto 27.048/49 que aprova o 
regulamento da Lei 605/49, em seu artigo 12, §1º e 2º, dispõe sobre as formas de 
abono de faltas mediante atestado médico. Os atestados médicos de 
particulares, conforme manifestação do Conselho Federal de Medicina, não 
devem ser recusados, exceto se for reconhecido favorecimento ou falsidade na 
emissão, assim estabelecendo: “O atestado médico, portanto, não deve “a 
priori” ter sua validade recusada porquanto estarão sempre presentes no 
procedimento do médico que o forneceu a presunção de lisura e perícia técnica, 
exceto se for reconhecido favorecimento ou falsidade na sua elaboração quando 
então, além da recusa, é acertado requisitar a instauração do competente 
inquérito policial e, também, a representação ao Conselho Regional de Medicina 
para instauração do indispensável procedimento administrativo disciplinar”. 
Portanto, o atestado para abono de faltas ao trabalho deve obedecer aos 
dispositivos legais, e mesmo quando emitido por médico particular, a priori 
deve ser considerado, pelo médico da empresa ou junta médica de serviço 
público, como verdadeiro pela presunção de lisura e perícia técnica. Quem sabe, 
o governo inicie um diálogo com os servidores, com a Câmara de Vereadores e 
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fizemos o caminho contrário, ao invés de punir quem – infelizmente – fique 
doente, oferte alguma bonificação como um prêmio assiduidade, como grandes 
empresas privadas fazem, com a finalidade de estimular os servidores públicos. 
 
- Vistoria e reparos na rede elétrica e fosse séptica da EMEI Criança Alegre, 
localizada no bairro Santo André. 
 
- Pintura do quebra-molas e da faixa de segurança na Rua Pedro Theobaldo 
Breitenbach, nas proximidades da EMEF Vida Nova e do Colégio Sinodal 
Conventos. 
 
- Conserto do telhado (goteiras), fechamento (paredes e piso) da área coberta 
em razão do fechamento da brinquedoteca transformada em sala de aula, 
contratação de 7 monitores para o turno da tarde e 1 para o turno da manhã, 
com a finalidade de gerar mais 30 vagas na EMEI Criança Esperança, localizada 
no bairro Conservas. 
 
MARIELA PORTZ (Req. 074/2018)  
 
Req. 074/2018 – Solicita espaço para falar sobre o Dia da Mulher, celebrado no 
dia 08 de março, e a importância de criar políticas públicas que garantam as 
mulheres espaços de liderança. 
  
PAULO ADRIANO DA SILVA (Req. 075 e 076/2018) 

 
Req. 075/2018 – Solicita a Secretaria de Planejamento que notifique o 
proprietário da calçada de passeio localizado na Rua Duque de Caxias ao lado 
da Floricultura para que arrume o objeto. Esta solicitação vem a atender a 
vários pedidos de moradores que circulam pelo local e que encontram 
dificuldades em passar, ainda mais cadeirantes e pessoas mais velhas, com 
dificuldade de locomoção. 
 
Req. 076/2018 - Solicita a Secretaria de Obras e Serviços Públicos que encaminhe 
quais os horários em que ficam abertos os banheiros na Praça da Matriz. Esta 
solicitação vem a atender a comunidade em geral que frequenta o local e que 
vem observando que os banheiros aos finais de semana permanecem fechados. 
 
ARILENE MARIA DALMORO (Req. 077/2017 e Ind. 034) 

 
Req. 077/2018 – Solicita a Secretaria Municipal da Educação a contratação com 
urgência de uma auxiliar de cozinha para a Escola Municipal Pedro Welter, pois 
hoje a responsável da cozinha prepara sozinha mais de cento e vinte refeições 
ao dia, o que somam mais de quatrocentos e sessenta refeições diárias, além da 
preparação dos alimentos, assim como limpeza e a organização da cozinha e 
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refeitório, estão sobre o trabalho e responsabilidade de uma única pessoa, é 
necessária esta contratação para o melhor atendimento aos estudantes, bem 
como para manter a qualidade do serviço. Assim como a referida escola 
também precisa o aumento da carga horária das serventes que hoje possuem 
apenas vinte horas, ou da contratação de mais uma servente para os serviços 
gerais, com carga superior. 
 
- SEOSP: Colocação de lâmpadas nos postes da rua Edvino Reckziegel no 
Loteamento Diamont, no Bairro Universitário, assim como a reposição e troca 
das lâmpadas queimadas, pois o local está muito escuro, causando insegurança 
aos moradores que trafegam à noite por este local. 
 
- SESP: Colocação das placas com os nomes das ruas no Loteamento Gerhardt, 
no Bairro Carneiros, para a identificação e fácil localização dos serviços dos 
Correios assim como os demais serviços de entrega de gás, mercadorias, etc. 
 
ERNANI TEIXEIRA (Req. 079/2017 e Ind. 035) 

 
Req. 078//2018 – Solicita a Secretaria Municipal que notifique o proprietário do 
terreno, localizado na Rua Liberato Salzano Vieira Cunha, em frente ao prédio 
da Mecauto, nº 872, no Bairro São Cristóvão, para que o mesmo providencie a 
limpeza e roçada da área, pois a vegetação está altíssima e com a presença de 
bichos peçonhentos. Fotos Anexas. 
 
Req. 079/2018 – Solicita a Secretaria Municipal da Educação que estudem a 
possibilidade de aproveitarem as duas salas que atualmente estão vazias na 
Escola Municipal Vitus André Moerschbacher, no Bairro Universitário, para 
Escolinha Infantil, já que a demanda é grande. 
 
- Patrolamento e colocação de material (saibro/brita), na Rua Cristal, no Bairro 
Igrejinha, a qual encontra-se em precário estado de conservação, contendo 
várias valetas e buracos, causando enormes dificuldades aos usuários. 
 
- Solicita com urgência a instalação de um redutor de velocidade (quebra-
molas) ou uma faixa elevada na Rua Antônio S. Arenhart, em frente ao prédio 
de nº 825, Bairro Jardim do Cedro, pois neste local há várias crianças que ali 
brincam, e os veículos trafegam em alta velocidade. 
 
- Solicita providência, no sentido de consertar a boca de lobo, assim como, o 
calçamento na Rua Octávio Trierweiler, ao lado do prédio de nº 1085, no Bairro 
Jardim do Cedro. Foto Anexa. 
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- Solicita providência no sentido da colocação de banco/assento, no abrigo 
(parada de ônibus), instalado na Rua Cap. Pedro Siebra, esquina com a Rua 
Pedro Petry, no Bairro Universitário. Foto Anexa. 
 
- Construção de calçada de passeio, ao lado do Projeto Vida no Bairro Santo 
André, pois ali a vegetação está alta e com a presença de bichos peçonhentos, 
cabe ressaltar, que é preciso caminhar com segurança. Fotos Anexas. 
 
- Colocação de placa indicativa da Rua denominada de Antônio Otto Heineck, 
esquina com a Av. Senador Alberto Pasqualini, Bairro Universitário. 
 
- Poda da árvore existente na Av. Benjamin Constant, em frente ao Edifício 
Atlanta no Centro da cidade. Foto Anexa. 
 
- Solicita com urgência ao Departamento de Trânsito, a colocação de tachões na 
curva da Rua Pedro Petry, perto da entrada da Rua Taylor Chaves, no Bairro 
Universitário, para que os veículos não invadem a pista contrária, o que poderá 
ocasionar graves acidentes. Foto Anexa. 
 
FABIANO BERGMANN (Req. 080 e 088/2018 e Ind. 036) 

 

Req. 080/2018 – Solicita que a Administração Municipal cobre urgência ao 
DAER, para construção do recuo e da nova parada de ônibus, em frente ao 
Mercado Conventos, no Bairro Conventos. O local é muito movimentado e de 
difícil acesso à rodovia por parte dos usuários que precisam ingressar. 
 
Req. 088/2018 – Solicita a Administração Municipal informações quanto ao 
término das obras da nova creche do Bairro Conventos. 
 
- Iluminação pública e troca de luminária na RST 421, próxima a faixa de 
segurança da Escola Vida Nova, no Bairro Conventos. 
 
- Limpeza e roçada da praça localizada no Bairro Bom Pastor. 
 
- Patrolamento e colocação de material, em todo o Loteamento Germânia no 
Bairro Conventos. 
 
SERGIO MIGUEL RAMBO (Req. 081 e 082/2018 e Ind. 037) 
 
Req. 081/2018 – Solicita espaço para falar sobre a reportagem que foi publicada 
do final de semana no Jornal local, que refere se sobre a abertura do comércio 
aos domingos. 
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Req. 082/2018 – Solicita espaço para falar sobre a grande falta de vagas nas 
creches. 
 

- SEOSP: Patrolamento e colocação de material na Rua Benno Schimidt no 
Bairro Conventos. 
 
- SEDEI: Roçada das laterais na Rua Rubi no Bairro Igrejinha. A capoeira está 
invadindo a estrada. 
 
- SEDETAG: Roçada das laterais na ERS 421, no Bairro Conventos. Quando 
chove a água da chuva fica acumulada na pista de rolamento, 
consequentemente aumentando o número de buracos a cada chuva. 
 
- SESP: Solicita que providenciem uma placa de PARE no entroncamento das 
Ruas Antônio Silvestre Arenhart com a Av. Henrique Stein Filho no Bairro 
Jardim do Cedro. 
 
WALDIR BLAU (Req. 083/2018 e Ind. 038) 
 

Req. 083/2018 – Solicita espaço para falar sobre os produtores rurais e a criação 
de suínos. 
 
- SEDETAG: Limpeza e ampliação de açude na propriedade rural de Paulo 
Weber, no bairro Alto Conventos. 
 
ELOEDE CONZATTI (Req. 084, 085 e 086/2018 e Ind. 039) 
 
Req. 084/2018 – Solicita espaço para falar sobre o mês das Mulheres. 
 
Req. 085/2018 – Solicita a Secretaria de Trabalho, Habitação e Assistência Social 
uma psicóloga para o CRAM. Conforme a norma técnica de uniformização de 
referência e atendimento à mulher em situação de violência. 
 
Req. 086/2018 – Solicita ao Senhor Prefeito Municipal explicações sobre a 
extinção da coordenadoria da mulher. 
 
- SESP:  Solicita a realocação do abrigo de ônibus, juntamente com piso de 
concreto e bancos, que está localizado na rua Roque Biasu dos Santos, na frente 
da Escola CIEP; para a rua Arnoldo Uhry, no trecho entre as ruas Maria Joana 
de Freitas com Roque Biasu dos Santos, no Bairro Santo Antônio. Pois no local 
já foi feito a preparação do terreno. 
 
- SEOSP: Limpeza e roçada geral no bairro Santo Antônio. 
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- SEPLAN: Fiscalização de uma residência abandonada na Rua Sergipe, entre os 
números 73 e 99, no bairro São Cristóvão. Estão se proliferando ratos, baratas e 
animais peçonhentos no local. 
 
- STHAS: Conserto da impressora do CRAM. Esta estragada e impossibilitando 
a realização de serviços de impressão. 
 
EDERSON FERNANDO SPOHR (Req. 087/2018 e Ind. 040) 
 

Req. 087/2018 – Solicita que a Administração Municipal que nos informe 
quando serão realizadas as obras de melhorias em uma praça pública do bairro 
Universitário, na rua Humaitá, esquina com a Av. Rio Grande do Norte. A cerca 
de proteção junto ao campinho está praticamente toda danificada, os bancos da 
praça estão quebrados, assim como a maioria dos brinquedos. 
 

- SEOSP: Troca de duas lâmpadas queimadas, em frente a Marcenaria JK, na RS 
413, número 3150, no bairro Moinhos D’Agua. 
 
- SESP: Colocação de placa de identificação da Rua Giovane Pavoni, no bairro 
São Bento. 
************************************************************************************ 

   Sala Presidente Tancredo de Almeida Neves,   06  de março  de 2018. 
 

 


