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        CÂMARA DE VEREADORES DE LAJEADO 
          Estado do Rio Grande do Sul 

   Sessão Ordinária realizada no dia 27/03/2018 

      BOLETIM Nº  008-02/2018 

                   E X P E D I E N T E 

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

PODER EXECUTIVO: 
 
- PL nº 34-02/2018 – Altera a Lei Municipal nº 10.252 e 21 de novembro de 2016. 
 
- PL nº 35-02/2018 – Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir Crédito 
Especial. 
 
- PL nº 36-02/2018 – Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir Crédito 
Especial. 
 
- PL nº 37-02/2018 – Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir Crédito 
Especial e Suplementar. 
 
- PL nº 38-02/2018 – Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir Crédito  
Suplementar. 
******************************************************************************************* 
ESTADUAIS: 
 
 - Chefe de Gabinete do Governador do Estado em atenção ao Ofício nº 049-
02/2018, sobre o pagamento das parcelas em atraso do serviço da SAMU. 
******************************************************************************************* 
ARILENE MARIA DALMORO: (Projeto de Lei CM N° 011-02/2018) 

 
 - Projeto de Lei CM N° 011-02/2018 – Autoriza a Prefeitura Municipal a 
realizar instalação de lixeiras subterrâneas em espaços públicos. 
 
SERGIO LUIZ KNIPHOFF: (Projeto de Lei CM N° 012-02/2018) 

 
- Projeto de Lei CM N° 012-02/2018 – Denomina de Rua Irno Pedro Lenz a Rua 
B, localizada no Bairro Conventos. 
 
CARLOS EDUARDO RANZI: (Projeto de Lei CM N° 013-02/2018) 

 
- Projeto de Lei CM N° 013-02/2018 – Denomina de Rua João Willibaldo a Rua 
I, localizada no Bairro Conventos. 
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****************************************************************************************** 
ANTÔNIO MARCOS SCHEFER (Req. 127/2018 e Ind. 057) 

 
Req. 127/2018 – Solicita ao Poder Executivo para que verifiquem a possibilidade 
de que o pavilhão situado no bairro Santo André, seja utilizado na implantação 
de uma nova Escola de Educação Infantil no Município, visto que segundo 
moradores o mesmo não estaria sendo utilizado para nenhum fim, e se trata de 
um local bem amplo, com um vasto terreno que poderia ser utilizado pelas 
crianças. Imagem em anexo. 
 
- TRÂNSITO: Colocação de um quebra-molas ou de algum outro tipo de 
redutor de velocidade, na interseção entre a Rua Alberto Muller e a Rua 
Antônio de Souza Neto, no bairro Alto do Parque, visto que os moradores 
reclamam do perigo de acidentes devido à alta velocidade que os veículos 
circulam no local. 
 
- SOSUR: Solicita melhorias na Rua Simon Bolivar, no bairro Santo Antônio, 
pois segundo moradores a mesma se encontra em péssimo estado de 
conservação. 
 
- SAURB: Recolhimento de lixo verde localizados nos endereços citados abaixo, 
visto que além de obstruir a passagem os mesmos estão gerando a proliferação 
de insetos e animais peçonhentos nestes locais. 
 

 Rua Arthur Bernardes proximidades da residência nº 128, no bairro São 
Cristóvão. 

 No início da Rua Otelo Rosa onde há interseção da mesma, com a Rua 
Liberato Salzano Vieira da Cunha, no bairro São Cristóvão. 

 
- SOSUR: Colocação de iluminação pública (suporte e lâmpada) nos postes 
localizados nos seguintes endereços, pois os moradores reclamam da 
insegurança devido à falta de iluminação nestes locais. 
 

 Rua Osvaldo Aranha proximidades da residência nº 33, no bairro Centro. 
 

 RS 130, Km 70, proximidades da residência nº 3470, no bairro Montanha. 
 
- SAURB/SEPLAN/TRÂNSITO: Limpeza e roçada da Rua Ruy Moraes de 
Azambuja, no bairro Montanha, visto que o mato está altíssimo obstruindo a 
passagem no local. E também solicitando que a placa existente indicando que se 
trata de uma rua sem saída seja recolocada no início da mesma, pois que onde 
ela se encontra não estaria auxiliando os motoristas, visto que quase não da 
para vê-la. Imagens anexadas. 
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ERNANI TEIXEIRA (Req. 128, 129 e 130/2018 e Ind. 058) 
 
Req. 128/2018 – Solicita que notifique o proprietário do terreno, localizado na 
Rua Bento Gonçalves, ao lado do prédio de nº 076, proximidades da Pizzaria 
Esquinão, no Bairro Centro, para que o mesmo providencie a limpeza e roçada 
da área, pois a vegetação está altíssima e com a presença de bichos peçonhentos. 
Foto Anexa. 
 
Req. 129/2018 – Solicita envio de ofício à Empresa de Telecomunicações OI, 
solicitando a remoção do orelhão, situado na Rua Antônio Otto Heineck, em 
frente ao prédio de nº 020, no Bairro Universitário, pois o mesmo está inativo e 
ainda atrapalha na calçada de passeio. 
 
Req. 130/2018 – Solicita envio de ofício à Empresa de Telecomunicações OI, 
solicitando a remoção do orelhão, situado na Av. Senador Alberto Pasqualini, 
em frente ao prédio de nº 4016, no Bairro Universitário, pois o mesmo está 
inativo e ainda atrapalha na calçada de passeio. 
 
- Conserto, reforma e pintura dos brinquedos na Praça de Lazer, localizada na 
Rua Antônio de Souza Neto, no Bairro Carneiros, pois os mesmos estão muito 
danificados. Fotos Anexas. 
 
- Solicita providência no sentido de colocação de banco/assento, no abrigo 
(parada de ônibus), instalado na Praça de Lazer, rua Antônio de Souza Neto, no 
Bairro Carneiros. Foto Anexa. 
 
- Solicita providência, no sentido de recolhimento urgente do grande volume de 
lixo verde/seco e entulhos, na Praça de Lazer, rua Antônio de Souza Neto, no 
Bairro Carneiros. Fotos Anexas. 
 
- Solicita a troca de placa indicativa da Rua denominada de Antônio Otto 
Heineck, no Bairro Universitário, pois o nome está totalmente apagada. Foto 
Anexa. 
 
- Conserto no telhado do Quiosque, juntamente à Praça de Lazer, na rua 
Antônio de Souza Neto, no Bairro Carneiros. Foto Anexa. 
 
- Colocação de braço suporte para lâmpadas na Praça de Lazer, pois já há o 
poste e a fiação, situada na Rua Antônio Souza Neto, no Bairro Carneiros, pois o 
local está às escuras. Fotos Anexas. 
 



Página 4 de 10 

 

- Solicita ao Departamento de Trânsito a colocação de placas de advertência de 
“proibido estacionar de sexta à domingo entre 00h. às 6h”, na Av. Benjamin 
Constant, entre as ruas Santos Filho e a João Batista de Mello, devido a 
aglomeração de veículos com som alto. 
 

 
SÉRGIO RAMBO (Req. 131/2018 e Ind. 059) 
 
Req. 131/2018 – Solicita a Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo 
para que enviem um Projeto de Lei a esta Casa Legislativa, proibindo o uso de 
postes de madeira à qualquer concessionária ou permissionária que explore 
serviços de energia elétrica, telecomunicação ou qualquer serviço similar. Que o 
mesmo ao instalar o poste faça a colocação na divisa dos lotes, se necessário 
qualquer outra posição, que entre em contato com o proprietário do lote, e o 
mesmo autorizando a concessionária por escrito a efetivação do serviço. 
 
- SEPLAN: Solicita que verifiquem na Rua Heitor Vila Lobos, no Bairro 
Centenário, 2 casas encontram-se com a mesma numeração (nº 54), que seja feita 
a correção, uma fica do lado direito e a outra do lado esquerda da referida via. 
 
- Solicita ao Poder Executivo que verifique a situação do veículo abandonado na 
rua Oswaldo Mathias Ely nº 349, no Bairro Montanha, que atualmente se 
encontra sem rodas e placas. Justificativa: veículo atrapalha a visibilidade e 
moradores se sentem incomodados. 
 
- Solicita a Secretaria de Obras e Serviços Públicos que seja providenciado a 
troca da tubulação, de 40 para 60 da Rua CRT, no Bairro Conventos. A mesma 
sempre entope a cada chuva devido a água que vem de outros loteamentos, não 
suportando mais tamanho volume de água. 
 
WALDIR BLAU (Req. 132/2018) 
 

Req. 132/2018 – Solicita espaço para falar sobre a emenda parlamentar do 
Deputado Federal Alceu Moreira, protocolado junto ao Ministério das Cidades, 
no valor correspondente a R$ 250 mil,  destinado a Lajeado para infraestrutura 
urbana, (n° da emenda 28580018). 
 
NILSON DO ARTE (Req. 133 e 134/2018 e Ind. 060) 
 
Req. 133/2018 – Solicita espaço para falar sobre: A construção do Ginásio do 
Bairro Santo Antônio. 
 
Req. 134/2018 – Solicita que encaminhe ofício a Igreja Evangélica Pentecostal 
Gideôes Malhando o Trigo, parabenizando a sua diretoria na pessoa da Pastora 
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Claudia Rosa, pela passagem dos seus 10 anos de atuação evangelística e 
eclesiástica no município de Lajeado. 
 
- Patrolamento da Rua: Manoel C. Vicente, no bairro Conservas. Pois a mesma 
encontra-se intransitável. 
 
- Patrolamento, limpeza e conserto de buracos na Rua Maria Joana de Freitas, 
no Bairro Santo Antônio. Pois essa rua é o corredor de ônibus e está 
praticamente intransitável. 
 
- Patrolamento da Rua República dos Palmares, no Bairro Santo Antônio. Pois 
existem muitos buracos no final da rua. 
 
- Patrolamento e colocação de material na Rua Igrejinha, no Bairro Santo 
Antônio. 
 
- Patrolamento da Rua Eugênia Crist, no Bairro Santo Antônio. 
 
- Patrolamento da Rua Bernardino Pinto, no Bairro Santo Antônio. 
 
- Conserto de buracos na Rua Roque Biasu dos Santos, no Bairro Santo Antônio. 
 
- Patrolamento da Rua Francisco Franco da Cruz, no Bairro Morro 25. 
 
FABIANO BERGMANN (Req. 135 e 136/2018) 
 
Req. 135/2018 – Solicita espaço para falar sobre a sua transição de Vereador 
para o cargo de Secretário do Obras. 
 
Req. 136/2018 – Solicita a colocação de quebra molas na estrada geral de Alto 
Conventos, próximo a entrada para a localidade de Nova Santa Cruz.   

  
CARLOS EDUARDO RANZI (Req. 137, 138 e 139/2018) 
 
Req. 137/2018 – Solicita o envio de ofício ao Poder Executivo, solicitando o que 
segue: 
 

a) Cópia do Decreto Municipal que alterou a Lei nº 10.359/2017, tendo em 
vista o artigo 3º da referida lei é claro ao afirmar que para realizar 
alterações na referida lei, estas deverão ocorrer através de Decreto 
Municipal; 
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b) Antes da divulgação da listagem de vaga em creche no site da Prefeitura 
de Lajeado, já existiam ações judiciais buscando vagas em escola de 
educação  infantil? 

c) A Secretária de Educação Sra. Vera Plein em entrevista à rádio 
Independente  no dia 22.03.2018 afirma “(...) achamos necessário por o 
nome dos pais(...)”. Quem achou necessário? Solicitamos cópia do 
Decreto Municipal que autorizou a referida alteração;  

d) Os motivos pelos quais a Secretaria de Educação passou a aceitar a 
inscrição de crianças apenas após os 6 (seis) meses de idade junto as 
Escolas de Educação Infantil, considerando que a licença maternidade 
tem a duração de apenas 4 (quatro) meses. 

 
Req. 138/2018 – Requerer e dizer a Vossa Excelência o que segue:  
 
Inicialmente, deve-se esclarecer que todas as crianças lajeadenses possuem 
direito constitucional à educação infantil em escola próxima de sua morada.  
 
Pois bem, sabendo das dificuldades encontradas pelo Poder Público, seja por 
falta de recursos ou até mesmo por má aplicação do mesmo, Lajeado se 
encontra com um déficit de mais de 600 vagas, vale lembrar que todas estas 
crianças que aguardam na fila de espera, bem como aquelas que sequer 
constam na fila de espera (por algum motivo) possuem o direito de ingressar na 
justiça para obtenção da vaga. 
 
O direito ao acesso à justiça é de todos e para todos, independentemente de 
qualquer classe social. 
 
Ainda, vale destacar que as famílias podem procurar pelos serviços da 
Defensoria Pública do Estado, bem como dos serviços prestado pela 
Universidade do Vale do Taquari - UNIVATES através do SAJUR, ambos 
gratuitos, além de poder optar pela contratação de qualquer advogado inscrito 
nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil, seja para obter acesso à 
educação infantil, seja para discutir qualquer outro direito lesado. 
 
Tendo em vista que a demanda por vagas no munícipio de Lajeado supera e 
muito a oferta do Poder Público, o Conselho Municipal de Educação de 
Lajeado, construiu uma série de requisitos objetivos para tentar estabelecer 
algumas preferências para obtenção das vagas. 
 
Para que as famílias possam efetivar as inscrições de seus filhos, há diversos 
dados solicitados no formulário, que podem ser preenchidos com informações 
que impossibilitam a fiscalização da Secretária de Educação, tais como: a) gastos 
com combustível; b) mercado; c) gás; d) transporte; e) telefones; f) 
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medicamentos; entre outros, como por exemplo “tipo” de moradia, veículos, 
quantidades, modelos etc. 
 
Conforme apurado na própria secretaria e em contato com diversas famílias, no 
momento da inscrição nunca foi pedido qualquer documento hábil para 
comprovar os itens acima descritos. 
 
Além do mais, ao analisar os formulários ofertados pela Secretaria, pode-se 
afirmar que existem alguns pedidos que não conseguem apurar de fato a 
situação financeira da família, bem como a veracidade de sua capacidade 
econômica, tendo em vista que a renda levada em consideração é a familiar e 
não a per capita, razão pela qual, fica impossibilitado do Poder Público auferir a 
real capacidade financeira da família. 
 
Desta forma, solicito que envio de ofício ao Poder Executivo solicitando as 
seguintes alterações: 
 

a) Seja restruturado o formulário a ser disponibilizado para as famílias 
realizarem as inscrições de seus filhos junto as Escolas Municipais de 
Educação Infantil, devendo conter tão somente as informações possíveis 
de serem comprovadas bem como fiscalizadas pelo Poder Público, além 
de levar em consideração a renda per capita ao invés da renda familiar; 

b) Que a Secretaria de Educação aplique corretamente a Lei Municipal nº 
10.359/2017 – que dispõem sobre a publicidade da lista de espera para as 
vagas nas creches município de Lajeado, tendo em vista que a referida lei 
NÃO autoriza disponibilizar os nomes dos genitores das crianças 
inscritas, e sim, limita-se a disponibilizar o número de inscrição do 
aluno, data e hora da inscrição, bem como a unidade pretendida, 
somente. 

 
Req. 139/2018 – Solicita a forma de controle /fiscalização aplicada aos serviços 
terceirizados de manutenção da iluminação pública. Pois conforme contatos 
realizados com servidores municipais e até mesmo com funcionários da 
empresa, fomos informados que não há fiscalização por parte do Poder Público, 
que a empresa informa quantos serviços realizou durante o mês e o Poder 
Executivo realiza o respectivo pagamento dos serviços. 
 
ARILENE MARIA DALMORO (Req. 140, 141 e 142/2018) 
 
Req. 140/2018 – Solicita a Secretaria Municipal de Educação para fornecer a 
listagem dos Cardápios Escolares do Município, de todas as Escolas de Ensino 
Infantil - EMEI e de Ensino Fundamental – EMEF, que recebam alimentação 
produzida nas cozinhas das respectivas Escolas. 
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Req. 141/2018 – Solicita a Secretaria de Obras e Serviços Públicos o 
patrolamento da rua Irma Baum Schneider n° 148, no Bairro Campestre. A rua 
está cheia de buracos, dificultando o trafego dos veículos. 
 
Req. 142/2018 – Solicita o envio de ofício a todos os locais de saúde bucal do 
município de Lajeado, assim como as seguintes informações: 
 
1. Relação dos nomes dos profissionais concursados e, que estão contratados; 
2. Carga horária de cada profissional (solicitados no item1); 
3. Relação dos locais de atendimento por estes profissionais; 
4. Relação dos procedimentos que são realizados (extração dentária, 
periodontia, próteses, etc); 
5. Estatística mensal, deve constar: 
- por unidade (local, UBS,...) de atendimento; 
- por atendimentos realizados pelos profissionais individualmente; 
- por procedimento (conforme item 4). 
 
MARIELA PORTZ (Req. 143/2018 e Ind. 061) 
 
Req. 143/2018 – Solicita espaço para falar sobre a frota de veículos da prefeitura. 
 
SEPLAN / SEDETAG: Limpeza de terreno baldio na Av. João Alberto Schmidt 
ao lado do Nº 1042, no Bairro Montanha. 
 
MOZART PEREIRA LOPES (Req. 144/2018) 
 
Req. 144/2018 – Solicita o envio de ofício a ACIL parabenizando, em nome do 
Sr. Miguel Arenhart, a toda a direção da entidade pela excelente gestão do 
último biênio, e cumprimentando em nome da nova presidenta, Sra. Aline 
Eggers, toda a direção eleita para a gestão do biênio 2018/2020. 
 
PAULO ADRIANO DA SILVA (Req. 145, 146 e 147/2018) 
 
Req. 145/2018 – Solicita à Secretaria de Educação que faça a instalação do 
purificador de agua, que conserte as goteiras, que arrume a cerca do pátio, que 
arrume os fios expostos na caixa de luz, que faça um muro novo nos fundos, 
que faça a instalação de um porta toalha na área externa, que arrume o lavador 
de mão na pare externa, que rebaixe a pia na área interna do banheiro. Esta 
solicitação vem a atender a vários pedidos que esta casa vem recebendo de pais 
que frequentam a escola. 
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Req. 146/2018 – Solicita a Secretaria de Saúde que faça a troca, reforma ou 
manutenção do piso da Unidade de Saúde do Morro 25. Esta solicitação vem a 
atender a vários pedidos que esta casa vem recebendo de pessoas que 
frequentam a unidade de saúde. 
 
Req. 147/2018 – Solicita a Secretaria de Obras e Serviços Públicos que 
providencie a roçada, limpeza, recolhimento de entulhos e a reforma dos 
brinquedos danificados da área de lazer da Rua Pedro Krug, no bairro Morro 
25. Esta solicitação vem a atender a comunidade em geral que frequenta o local  
e que vem observando que os o local se encontra em precárias condições para 
sua utilização. 
 
ILDO PAULO SALVI (Req. 148/2018) 
 
Req. 148/2018 – Solicita a Secretaria Municipal de Planejamento que estudem a 
viabilidade de fazer uma pista de Caminhada sobre a canalização do Arroio do 
Engenho, Av. Décio Martins Costa, numa extensão de 800 metros, com 
plataformas em nível nas intercessões das ruas: Fialho de Vargas, Carlos Von 
Koseritz, Alberto Torres, Santos Filho, João Batista de Mello e Júlio May 
contendo faixas de segurança para a passagem dos pedestres conforme 
resolução CONTRAN 495. Observa-se hoje o intenso movimento de pessoas 
que utilizam as vias públicas para efetuar suas caminhadas, necessitando 
adequações e um melhor planejamento por parte do Poder Público, visando 
proporcionar maior segurança e equilíbrio na utilização dos espaços comuns, na 
busca ou manutenção da saúde de nossa população. 
 
EDERSON FERNANDO SPOHR (Req. 149/2018 e Ind. 062) 
 
Req. 149/2018 – Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que estenda o Projeto 
Cidade Digital para todos os postos de saúde do município e também para a 
Unidade de Pronto Atendimento – UPA. A iniciativa visa oferecer mais 
conforto e conectividade para as pessoas que estão esperando por atendimento 
e que algumas vezes ficam isoladas de qualquer comunicação com familiares ou 
amigos. SOLICITAÇÃO JÁ ENCAMINHADA POR ESTE VEREADOR NOS 
DIAS 18/09, 27/11/2017, 06/02/2018 E CONTINUA SEM RESPOSTA OU 
PROVIDÊNCIA. 
 
- SOSUR: Conserto do calçamento na Rua Sete de Setembro, em frente ao n° 
233, no bairro Florestal. O rompimento do encanamento de esgoto fez com que 
o calçamento afundasse e vem causando problemas aos moradores a mais de 10 
meses. 
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- SESP: Solicita a pintura de faixa amarela e a colocação de uma placa para 
estacionamento de ambulância, em frente à Casa Geriátrica Cantinho do Céu, 
na Rua Olavo Bilac, 422, bairro Florestal. É de extrema importância que a 
ambulância tenha um espaço adequado para estacionar quando for buscar ou 
levar pacientes que necessitam do atendimento de emergência até o hospital. 
Pedido já encaminhado dia 14/02/2018. 
 
 
- SOSUR: Solicita com urgência o patrolamento e colocação de material na Rua 
Joaquim Nabuco, esquina com a Rua Guanabara no bairro São Cristóvão. A 
entrada da rua esta em péssimas condições e por muito pouco não causou um 
acidente neste feriado de carnaval. Pedido já encaminhado nos dias 06 e 
14/02/2018 
 
- SOSUR: Solicita que faça com urgência o patrolamento e a colocação de 
material na Rua 1° de maio, entre os números 85 e 109, no bairro São Bento. Os 
problemas desta rua se acumulam desde o tempo que essa e outras vias eram 
usadas por motoristas para desviar das obras da ponte do Arroio Saraquá. Hoje 
devido ao acumulo dos buracos, moradores não conseguem acessar as suas 
garagens. 
 
- SOSUR: Patrolamento e a colocação de material em toda a extensão da rua 
Hugo Welter, no bairro Floresta. 
************************************************************************************ 

   Sala Presidente Tancredo de Almeida Neves,   27  de março  de 2018. 
 

 

 

 

 


