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        CÂMARA DE VEREADORES DE LAJEADO 
          Estado do Rio Grande do Sul 

   Sessão Ordinária realizada no dia   05/06/2018 

      BOLETIM Nº  018-02/2018 

                   E X P E D I E N T E 

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

PODER EXECUTIVO: 
 
- PL nº 68-02/2018 – Autoriza o Poder Executivo a firmar Convênio entre a 
Defensoria Pública do Rio Grande do Sul e o Município de Lajeado. 
 
- PL nº 69-02/2018 – Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a realizar 
obra de reforma da calçada de passeio da Rua Júlio de Castilhos.  
 
- PL nº 70-02/2018 – Altera a Lei Municipal nº 4.572, de 17 de dezembro de 1990. 
 
- PL nº 71-02/2018 – Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 
2019. 
 
- Ofício nº 360-02/2018 – Em atenção ao Ofício nº 1091/2017 vereador Ernani T. 
da Silva  - instalação de uma EMEI próxima ao Esporte Clube Corinthians. 
 
- Ofício nº 361-02/2018 – Em atenção ao Ofício nº 600/2017 vereador Antônio 
Marcos Schefer – iluminação pública. 
 
- Em atenção ao Ofício nº 603/2017 vereador Ernani T. da Silva – construção de 
um muro de contenção no Porto dos Bruder. 
 
- Em atenção ao Ofício nº 611/2017 vereador Paulo A. da Silva – Pregão 
Presencial de horas máquinas. 
 
- Ofício nº 363-02/2018 –  Em atenção ao Ofício nº 299/2018 vereador Nilson do 
Arte – notificação para roçada e limpeza de terreno. 
 
- Em atenção ao Ofício nº 300/2018 vereador Waldir S. Gisch – roçada e limpeza 
de terreno. 
 
- Ofício nº 365-02/2018 –  Em atenção ao Ofício nº 283/2018 vereador Carlos E. 
Ranzi – utilização de contêineres para a coleta de lixo.  
 
- Ofício nº 366-02/2018 –  Em atenção ao Ofício nº 262/2018 vereador Antônio 
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M. Schefer – pediatra para atendimento na ESF São Bento. 
 
-Em atenção ao Ofício nº 263/2018 vereador Antônio M. Schefer – ESF São 
Bento consultas por telefone. 
 
- Ofício nº 369-02/2018 –  Em atenção ao Ofício nº 261/2018 vereador Sérgio 
Kniphoff – relação de patrimônio da SEOSP. 
**************************************************************************************** 
ENTIDADES: 
 
 - Transportes Scherer em atenção ao Ofício nº 327-02/2018, sobre os horários de 
ônibus do Bairro Floresta. 
  
 - Transportes Scherer em atenção ao Ofício nº 296-02/2018 sobre colocação de 
horários que atendam os funcionários da UPA.   
*************************************************************************************** 
CARLOS EDUARDO RANZI (Req. 302, 303, 304 e 305/2018) 

 
Req. 302/2018 - Solicita ao Poder Executivo, a possibilidade de estabelecer 
Parceria Público-Privada, amparada pela Lei Municipal nº 10.606/2018, com o 
objetivo de revitalizar e manter os banheiros das praças / parques do 
município. 
 
Req. 303/2018 – Solicita ao Poder Executivo, a possibilidade de estabelecer 
Parceria Público-Privada, amparada pela Lei Municipal nº 10.606/2018, com o 
objetivo de implantar no município programa de compartilhamento de 
bicicletas, assim como já ocorre em Porto Alegre, São Paulo, Salvador, Santos, 
Rio de Janeiro, Recife, entre outras.  
 
Req. 304/2018 – Solicita ao Poder Executivo onde, como e quais os valores 
foram investidos nas Escolas Públicas Municipais em 2018, valores estes 
correspondentes à diferença do orçamento não aplicado em Educação no 
município de 2017 (mais de R$ 600 mil) - garantido pela Emenda à Lei Orgânica 
nº 8/2017, tendo em vista as inúmeras melhorias necessárias nas Escolas: 
“O Município aplicará, no exercício financeiro, valor não inferior a trinta por 
cento (30%) da receita, na manutenção e desenvolvimento do ensino municipal. 
§ 1º Eventual diferença que implique o não atendimento em 2017 dos recursos 
mínimos (30%) da receita, previstos no caput deste artigo deverá ser acrescido 
ao montante mínimo previsto em 2018, a ser destinado equitativamente a todos 
os educandários do município para utilização exclusiva em plano de prevenção 
contra incêndio - PPCI-, reformas e equipamentos, sem prejuízo do montante 
mínimo do exercício de 2018 e das sanções cabíveis. 
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§ 2º A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação 
de cargo ou alteração de estrutura de carreira, bem como a admissão de pessoal 
a qualquer título, só poderão ser feitas: 
 
I - caso houver prévia dotação orçamentária, suficiente para atender às 
projeções de despesa de pessoal e os acréscimos dela decorrentes; 
II - caso houver autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias, 
ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia mista.” 
 
Req. 305/2018 – Solicita que seja enviado ofício a todas as Associações de Pais e 
Funcionários (APF’s) das Escolas Públicas Municipais de Educação Infantil 
(EMEI’s), solicitando parecer acerca da qualidade do ensino e do bom 
andamento dos trabalhos junto às Escolas, a partir das mudanças realizadas na 
Educação em 2018, após contratação de Consultoria através de dispensa de 
licitação. 
 
ANTÔNIO MARCOS SCHEFER (Req. 306, 307 e 308/2018 e Ind. 127) 

 
Req. 306/2018 – Solicita o envio de ofício à 16ª Coordenadoria de Saúde para 
que informe como está a distribuição de medicamentos no município de 
Lajeado. E informe também se está havendo a falta de algum tipo de 
medicamento. 
 
Req. 307/2018 – Solicita o envio de ofício à Companhia Riograndense de 
Saneamento-CORSAN, a pedido dos moradores, para que seja informada por 
que razão está ocorrendo esta falta constante de água na Rua Omar Moreira 
Líbio, no bairro São Cristóvão, visto que esta situação acaba prejudicando a 
todos. 
 
Req. 308/2018 – Solicita ao Poder Executivo que verifiquem a possibilidade da 
criação de uma Escolinha de Futebol Infantil masculino e feminino no 
município, visto a grande procura de munícipes informando o quando isso iria 
beneficiar a diversas crianças e adolescentes. 
 
- SOSUR: Substituição de lâmpadas queimadas nos postes localizados nos 
endereços citados abaixo, pois os moradores reclamam da insegurança devido à 
falta de iluminação nestes locais. 

 Rua Beno Leopoldo Weizenmann nas proximidades da residência nº 
1003, no bairro Moinhos. 

 Rua Dominicus Jacob Mallmann nas proximidades da residência nº 
234, no bairro Moinhos. 
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- SAURB/ SEOSP: Limpeza e roçada na Rua Dominicus Jacob Mallmann e Rua 
Beno Leopoldo Weizenmann, no bairro Moinhos, visto que o mato está 
altíssimo obstruindo a passagem nas mesmas. 
 
- SEOSP: Colocação de uma lixeira na Rua da Divisa, proximidades do nº 447, 
no bairro Morro 25, visto que os moradores não possuem um local para colocar 
os lixos de suas residências, depositam os mesmos na calçada o que gera um 
grande transtorno a todos. 
 
- SEOSP: Melhorias no calçamento da Rua Ervino Arthur Thomas, no bairro 
Universitário, os moradores reclamam da grande quantidade de buracos, 
dificultando a travessia na mesma. 
 
- SEOSP: Conserto do bueiro localizado na Rua da Divisa, proximidades da 
residência nº 447, no bairro Morro 25, visto que o mesmo se encontra em 
condições precárias de conservação. 
 
- SEOSP /SAURB: Limpeza, colocação de material (brita) e melhorias 
estruturais, como a colocação de mais bancos de assento na Área Verde 
localizada na Rua Dominicus Jacob Mallmann, no bairro Moinhos, pois os 
moradores reclamam de não poderem utilizá-la devido à má conservação da 
mesma. 
 
MOZART PEREIRA LOPES (Req. 309/2018) 

 
Req. 309/2018 – Solicita ao Poder Executivo a instalação da placa com o nome 
“Parque Rogero Henz”, na entrada principal do parque de eventos do 
município, localizado na rua Henrique Eckhardt nº 1816, no bairro São Bento, 
conforme Lei 10.149/2016.  Solicitamos ainda, que conste o nome do parque em 
todo material publicitário de divulgação de eventos realizados no local, 
promovidos e/ou apoiados ou não pelo Poder Público Municipal. 
 
ERNANI TEIXEIRA DA SILVA (Ind. 128) 
 
- Solicita a colocação de piso (concreto) no abrigo (parada de ônibus), localizado 
na Rua João Fernando Schneider, em frente a Empresa Wickert Vidros, no 
Bairro Jardim do Cedro, pois nos dias chuvosos se acumula muito barro, 
dificultando aos usuários que dependem de ônibus. Foto Anexa. 
 
- Reitera o pedido para troca do tampão na boca de lobo localizada na Rua 
Octavio Trierweiller esquina com a Rua Tomé de Souza, no Bairro Jardim do 
Cedro, pois o mesmo está totalmente quebrado. Foto Anexa. 
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- Colocação de canos na valeta da Rua Equador, abaixo do prédio de nº 049, 
para o escoamento de água. O local possui cano solto e é área verde, localizada 
no Bairro Das Nações. Fotos Anexas. 
 
- Conserto de bancos e troca de vidros na parada de ônibus localizada na Av. 
Beira Rio, nas proximidades do nº 030, no Bairro Santo Antônio. Fotos Anexas. 
 
- Troca de poste de luz na Rua Equador, bairro Nações, o mesmo está podre e 
caindo, podendo causar acidente. Fotos Anexas. 
 
- Colocação de um ponto de luz no poste existente na Rua Equador esquina com 
a Rua Bernardino Pinto, no Bairro Das Nações, pois o local está às escuras. 
 
NILSON DO ARTE (Req. 310/2018 e Ind. 128) 
 
Req. 310/2018 – Solicita espaço para falar sobre a Carga Tributária. 
 
SEOSP: Solicita que seja feito uma operação tapa buracos nas seguintes ruas: 
* Rua Carlos Von Koseritz em frente ao Hospital Bruno Born. 
* Rua Pinheiro Machado, quadra entre Rua Júlio de Castilhos e Benjamin 
Constant. 
* Av. Beira Rio, trecho entre a rótula da praça Moreira Cesar e a ponte sobre o 
arroio Saraquá. 
* Av. Beira Rio, trecho entre a parada (8), Entrada do Bairro Santo Antônio e a 
Rua da Divisa. 
 
SEOSP: Patrolamento e colocação de material na rua Ângelo Pulita, no bairro 
Conventos. 
 
SEOSP: Recolhimento de lixo verde em várias ruas do bairro Santo André. 
 
SEOSP: Conserto da rótula da avenida Beira Rio, próxima a praça Moreira 
César, que está avariada devido a um acidente. 
 
MARIELA PORTZ (Req. 311/2018) 
 
Req. 311/2018 – Solicita espaço para falar sobre o Meio Ambiente. 
 
PAULO ADRIANO DA SILVA (Req. 312/2018) 
 
Req. 312/2018 – Solicita a Secretaria de Educação que encaminhe quais as 
propostas para o ano de 2018/2019/2020 para que diminua a listagem de 
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crianças nas EMEIs do Município, que ultrapassam a quantidade de 300 
(Trezentos) crianças na listagem de espera, conforme itens abaixo. 
 
- Crianças de até 1 Ano = 217 
- Crianças de até 2 Anos = 31 
- Crianças de até 3 Anos = 21 
- Crianças de até 4 Anos = 25 
 
WALDIR BLAU (Req. 313/2018) 
 
Req. 313/2018 – Solicita a Secretaria da Fazenda que informe como está o 
andamento da emenda apresentada por este Vereador, no orçamento de 2018, 
no valor R$ 200.000,00 para as Agroindústrias. 
 
SERGIO MIGUEL RAMBO (Req. 314/2018) 
 
Req. 314/2018 – Solicita espaço para falar sobre os efeitos pós greve. 
 
SÉRGIO LUIZ KNIPHOFF (Req. 315/2018) 
 
Req. 315/2018 – Solicita ao Departamento de Trânsito de Lajeado o nome da 
empresa responsável pela instalação de tachões de trânsito na cidade de 
Lajeado. 

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

   Sala Presidente Tancredo de Almeida Neves,   05  de  junho  de 2018. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


