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        CÂMARA DE VEREADORES DE LAJEADO 
          Estado do Rio Grande do Sul 

   Sessão Ordinária realizada no dia 13/03/2018 

      BOLETIM Nº  006-02/2018 

                   E X P E D I E N T E 

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

PODER EXECUTIVO: 
 
- PL nº 28-02/2018 – Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir Crédito 
Suplementar. 
 
- PL nº 29-02/2018 – Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir Crédito 
Especial.  
 
- PL nº 30-02/2018 – Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir Crédito 
Suplementar.   
 
- PL nº 32-02/2018 –  Inclui eventos na Lei Municipal nº 10.546, de 27 de 
dezembro de 2017, que aprovou o Calendário de Eventos do Município de 
Lajeado para o exercício de 2018. 
 
 - Ofício nº 156-02/2018 – GAP  - Na oportunidade em que o saúdo, dirijo-me a 
Vossa Excelência para solicitar-lhe as providências necessárias para que por 
ocasião da discussão e votação do Projeto de Lei de nº 024, de 27 de fevereiro de 
2018, que “Fixa o valor do Padrão Básico Referencial de Remuneração em R$ 620,49 a 
partir de 01/03/2018, e dá outras providências”, seja observado o disposto na anexa 
Mensagem Retificativa. 

A presente Mensagem Retificativa tem por objeto renumerar 
artigos e acrescentar dispositivo ao Projeto de Lei nº 024, de 27 de fevereiro de 
2018, passando a constar a seguinte redação: 

... 
  
“Art. 2º O valor mensal do benefício previsto no art. 4º da Lei nº 

9.077/2013 será de R$ 121,00 (cento e vinte e um reais), a contar de 01 de março de 
2018. 

  
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário. 
  
Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a 

contar de 01 de março de 2018.” 
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- Ofício n° 136-02/2018 - Em atenção ao Ofício n° 624/2017 do vereador PAULO 
ADRIANO DA SILVA: A equipe de recolhimento de lixo verde é variável, 
tendo em vista que há meses em que são necessárias mais equipes para suprir a 
demanda. No momento compõem a equipe, três caminhões, dois operadores e 
dois varredores. A partir dos meses em que a poda se intensificar, será seguido 
um cronograma, o qual será divulgado pela imprensa. No momento, estamos 
atendendo pedidos endereçados ao Departamento de Serviços Urbanos. 
 
- Em atenção ao Ofício n° 625/2017 do vereador PAULO ADRIANO DA SILVA: 
A iluminação pública do Loteamento Zago, no bairro Morro 25, será vistoriada, 
a fim de verificar se ainda permanecem deficiências. 
 
- Em atenção ao Ofício n° 632/2017 do vereador EDER SPOHR: No momento 
não há previsão para o inicio da pavimentação da rua 1° de maio, no bairro São 
Bento. O trecho citado está previsto em projeto, para ser pavimentado junto 
com outras vias do município. 
 
- Em atenção ao Ofício n° 633/2017 do vereador EDER SPOHR: Será 
providenciada a instalação de um abrigo de ônibus junto à EMEF São Bento. 
 
- Ofício 0137-02/2018  - Em atenção ao Ofício n° 073/2018 do vereador CARLOS 
EDUARDO RANZI: Informamos que ainda estão sendo realizadas contratações, 
a fim de atender as demandas da Secretaria da Educação, sendo que até o 
presente momento possuímos 157 contratos temporários. 
 
- Ofício 0138-02/2018 -  Em atenção ao Ofício n° 025/2018 da vereadora 
ARILENE MARIA DALMORO: Informamos que o proprietário do lote 
localizado na rua Padre Amstad, n° 111, no bairro Florestal, foi notificado para 
que providencie a limpeza e o restauro da calçada de passeio. 
   
- Ofício 0139-02/2018 – Em atenção ao Ofício n° 030/2018 do vereador PAULO 
ADRIANO DA SILVA: O serviço de patrolamento é realizado de forma 
permanente e rotineira pela Secretaria de Obras e Serviços Públicos, sendo que 
neste ano já foram realizados serviços nos bairros Centenário, Olarias, Planalto 
e Santo Antônio, estando em andamento o serviço nos bairros Moinhos D'Àgua 
e São Bento. 
 
- Em atenção ao Ofício n° 034/2018 do vereador EDER SPOHR: A substituição 
de canos na rua João Kramer Sobrinho, no bairro Moinhos D'Água, está sendo 
avaliada, para após serem tomadas as devidas providências. 
 
- Em atenção ao Ofício n° 035/2018 do vereador EDER SPOHR: Não há 
previsão de quando serão disponibilizadas máquinas para a colocação de novos 



Página 3 de 10 

 

canos na rua Francisco Tieze, no bairro Moinhos D'Água, tendo em vista que 
trata-se de uma rede de água sob responsabilidade da Corsan. 
 
- Em atenção ao Ofício n° 047/2018 do vereador CARLOS EDUARDO RANZI: 
Será avaliada a possibilidade da rua José Schmatz não receber recapeamento 
asfáltico. 
   
- Ofício 0140-02/2018 –   Em atenção ao Ofício n° 057/2018 do vereador 
WALDIR SÉRGIO GISCH: Informamos que não há motivos efetivos para a 
alteração do prazo de pagamento do IPTU, tendo em vista que as datas de 
vencimento estão previstas desde a aprovação da Lei n° 10.521, aprovada pela 
Câmara de Vereadores, em novembro de 2017. Por oportuno informamos que a 
arrecadação, até o momento, vem sendo superior ao mesmo período do ano 
passado, quando o 1° vencimento foi em 24 de fevereiro. 
*************************************************************************************** 
FEDERAIS: 
 
 - Ministério da Educação informa a liberação de recursos financeiros 
destinados a execução do  Programa do Fundo Nacional de Desenvolvimento 
da Educação: 
 
* Círculo de Pais e Mestres da Escola de Ens. Fund. Vitus André Morschbacher 
* Comunidade Escolar São José dos Conventos 
* Círculo de Pais e Mestres da EMEF Oscar Koefender 
* Círculo de Pais e Mestres da EMEF Universitário 
* Círculo de Pais e Mestres da EMEF Vida Nova 
* Círculo de Pais e Mestres da Escola Municipal São João 
* Círculo de Pais e Mestres da Escola Municipal Francisco O. Karnal 
* Associação de Pais e Funcionários da EMEI Gente Miúda 
* Associação de Pais e Funcionários Sabor de Infância 
* Associação de Pais e Funcionários da EMEI Primeiro Passos 
* Associação de Pais e Funcionários da EMEI Jeito Criança 
* Associação de Pais e Funcionários da EMEI Entre Amigos 
* Associação de Pais e Funcionários da Escola Municipal de Educ. Inf. 
* Associação de Pais e Funcionários da EMEI Pequeno Aprendiz 
* Associação de Pais e Funcionários da EMEI Cantinho Magico 
* Associação de Pais e Funcionários da EMEI Criança Esperança 
* Associação de Pais e Funcionários da EMEI Pequeno Lar 
* Associação de Pais e Funcionários da Escola Municipal de Educ. 
* Associação de Pais e Funcionários da EMEI Doce Infância 
* Associação de Pais e Funcionários da EMEI Risque e Rabisque 
* Associação de Pais e Funcionários da EMEI Fazendo Arte 
* CPM da EMEF localizada no bairro Planauto 
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* CPM Escola Municipal de Ensino Fundamental Pedro Welter 
* CPM da Escola Municipal de 1o Grau Guido Arnaldo Lermen 
* Círculo de Pais e Mestres da Escola Porto Novo 
* Sociedade Escolar D. Pedro I 
* Círculo de Pais e Mestres da Escola de EF Nova Viena 
* Círculo de Pais e Mestres da EMEF Alfredo Lopes da Silva 

* Círculo de Pais e Mestres da EMEF São Bento 

* Associação de Pais e Funcionários da EMEI Criança Feliz 

* Associação de Pais e Funcionários da EMEI Espaço Criança 

* Associação de Pais e Mestres da EMEI Recanto Infantil 
* Associação de Pais e Funcionários da EMEI Cantinho da Alegria 

* Associação de Pais e Funcionários da EMEI Cantinho Infantil 
* Associação de Pais e Funcionários da EMEI Aprender Brincando 

* Círculo de Pais e Mestres da EMEF Campestre 

* Associação de Pais e Funcionários da EMEI Criança Alegre 

* Associação de Pais e Funcionários da EMEI Pequeno Cidadão 
* Círculo de Pais e Mestres da E E. de 1o Grau L Gonzaga 
* Círculo de Pais e Mestres da Escola Estadual de EF Carlos Fett Filho 
* Círculo de Pais e Mestres do Colégio estadual Presidente Castelo Branco 
* Círculo de Pais e Mestres da Escola Estadual de 1o Grau Otília Correa de Lima 
* Círculo de Pais e Mestres da Escola Estadual de 1o Grau Irmã Branca 
* Círculo de Pais e Mestres da Escola Estadual de EF Manuel Bandeira 
* Círculo de Pais e Mestres da Escola Estadual de EF São João Bosco 
* Círculo de Pais e Mestres da Escola Estadual de Ensino Médio Santo Antônio 
* Círculo de Pais e Mestres da Escola Estadual de 1o Grau Moises C. Veloso 
* Círculo de Pais e Mestres da Escola Estadual de Educação Básica Érico 
Veríssimo 
* Círculo de Pais e Mestres da Escola Estadual de Ensino Fund. Fernandes 
Vieira 
* Círculo de Pais e Mestres da Escola Estadual de Ensino Fund. Pedro Scherer. 
******************************************************************************************* 
MESA DIRETORA:  (Projeto de Lei CM N° 005-002/2018, 006-02/2018, 007-
02/2018 e 008-02/2018) 

 
 - Projeto de Lei CM N° 005-002/2018 – Ficam revisados os valores dos 
subsídios do Prefeito Municipal e Vice-Prefeito Municipal. 
 
- Projeto de Lei CM N° 006-002/2018 –  Ficam revisados os valores dos 
subsídios dos Secretários Municipais e Procurador Geral do Município. 
 
- Projeto de Lei CM N° 007-002/2018 –  Ficam revisados os valores dos 
subsídios dos Vereadores. 
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- Projeto de Lei CM N° 008-002/2018 –  Fixa o valor do Padrão Básico 
Referencial de Remuneração em R$ 620,49 a partir de 01/03/2018, e dá outras 
providências. 
****************************************************************************************** 
ANTÔNIO MARCOS SCHEFER (Req. 089, 090 e 091/2018 e Ind. 040) 

 
Req. 089/2018 – Solicita o envio de ofício a EGR Empresa Gaúcha de Rodovias 
S/A solicitando a pedido dos moradores a possibilidade de ser instalada uma 
rótula na ERS 413 nas proximidades da entrada no bairro Floresta, pois eles 
reclamam do grande perigo de acidentes que foi o que ocorreu no último final 
de semana no local, devido ao intenso fluxo de pessoas e veículos. Imagens em 
anexo. 
 
Req. 090/2018 – Solicita ao Poder Executivo a possibilidade de que seja feita a 
contratação de mais funcionários para o Posto de Saúde do bairro Olarias, pois 
segundo informações os servidores estariam sobre carregados devido a grande 
demanda de pessoas, prejudicando assim o atendimento dos pacientes. 
 
Req. 091/2018 – Solicita que seja notificado o proprietário do terreno localizado 
na esquina da Rua Miguel Arenhardt, ao lado da residência nº 502, no bairro 
Jardim do Cedro e que sejam tomadas as devidas providências quanto o mato 
está altíssimo causando uma grande proliferação de ratos, animais peçonhentos 
e principalmente de insetos no local. 
 
- SOSUR: Solicita a colocação de mais iluminação pública nas proximidades da 
parada de ônibus localizada em frente à antiga Escola Ensino na Av. Benjamin 
Constant no Centro, pois os usuários reclamam da insegurança, principalmente 
de assaltos devido à falta de iluminação no local.   
 
- SOSUR: Solicita o recolhimento de lixos localizados na Rua 1º de Setembro no 
bairro Conservas, visto que além de obstruir a passagem o mesmo está gerando 
a proliferação de insetos e roedores no local. 
 
- SOSUR: Solicita melhorias nas calçadas de passeio da Rua Santos Filho 
proximidades do Genes Work e Shop no bairro Centro, visto que as mesmas 
estão em precário estado de conservação podendo ocasionar acidentes no local. 
 

- SOSUR: Solicita a instalação de canos para o escoamento de água na Rua 
Dorval dos Santos Silveira, proximidades da residência nº 43, no bairro Jardim 
do Cedro, pois em dias de chuva fica muito difícil à travessia no local, visto que 
as valetas que são geradas acabam dificultando até a entrada dos veículos nas 
residências, fazendo com que os mesmos tenham que ser deixados na rua o que 
acaba gerando grandes transtornos aos moradores. Imagens em anexo. 
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MARIELA PORTZ (Req. 092/2018 e Ind. 041)  
 
Req. 092/2018 – Solicita espaço para falar sobre a frota de veículos da Prefeitura 
Municipal. 
 
- SEDETAG: Roçada da calçada de passeio na Rua Humaitá, no bairro 
Universitário. 
 

- SEMA: Reparos e colocação de mais lixeiras na Rua Humaitá. 
 

PAULO ADRIANO DA SILVA (Ind. 042) 

 
- SEOSP: Concerto da luminária da iluminação pública, localizada no posto 
entre a Rua Para e a Rua Belém, bairro Universitário. 
 
- SEOSP: Encanamento da tubulação pluvial, localizada na rua Belém, bairro 
Universitário. 
 
- SESP: Instalação de uma faixa elevada na Avenida Benjamin Constant, em 
frente a Praça do Chafariz, bairro Centro. 
 
- SEOSP: Colocação de saibro e brita, com patrolamento na Rua da Nogueiras, 
bairro Montanha. 
 
- SEOSP: colocação de saibro e brita, com patrolamento na Rua da Mathias Ely, 
bairro Montanha. 
 
FABIANO BERGMANN (Req. 093, 094 e 095/2018 e Ind. 043) 
 

Req. 093/2018 – Solicita a Administração Municipal estudo para construção de 
área de lazer, no antigo campo do Ouro Verde, no Bairro Centenário.  
 
Req. 094/2018 – Solicita a Administração Municipal que a mesma interceda 
junto a empresa de transporte público a retomada da linha que cruza o Bairro 
Bom Pastor, pela Rua: Eugênia de O. Kircheim. A empresa responsável parou 
de fazer este trajeto, causando muitos transtornos aos usuários que hoje 
precisam caminhar longas distâncias. 
 

Req. 095/2018 – Solicita a Administração Municipal a instalação de Guard Rail, 
na ponte sobre o arroio Saraquá, na Rua: João R. Safran, ligação da RS 413 com a 
Avenida Benjamin Constant, no bairro São Bento. 
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- SEOSP: Solicita o patrolamento e colocação de canos, na Rua do Esporte Clube 
Penharol do Morro 25. Rua que desce até o estacionamento nos fundos da sede 
do clube. 
 
- TRÂNSITO: Solicita o número de ambulâncias de Lajeado e também de outras 
cidades que trafegam em nossa cidade, principalmente nos entornos do 
Hospital Bruno Born. 
 
ERNANI TEIXEIRA (Req. 096, 097 e 098/2018 e Ind. 044) 
 

Req. 096/2018 – Solicita a Administração Municipal que notifique o proprietário 
do terreno, localizado na Rua João Sebastiany, no Bairro Montanha, 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. 097/2018 – Solicita a Administração Municipal que notifique o proprietário 
do terreno, localizado na Rua José Cassuli, esquina com a Rua Arno Stange, no 
Bairro Conventos, para que o mesmo providencie a limpeza e roçada da área, 
pois a vegetação está altíssima e com a presença de bichos peçonhentos. 
 

Req. 098/2018 – Solicita o envio de ofício a Apóstola Nair Lopes Mayerle, Igreja 
Evangélica Cruzada Pentecostal Brasileira, parabenizando-a pelo trigésimo 
aniversário da referida igreja, assim como, pelo magnífico trabalho social que 
sempre desenvolveu na nossa comunidade. 
 
- Solicita com urgência ao Departamento de Trânsito, a instalação de um 
redutor de velocidade (quebra-molas) ou uma faixa elevada na Rua Bom Jesus, 
em frente a Igreja Evangélica no Bairro Santo Antônio, pois neste local os 
veículos trafegam em alta velocidade. 
 
- Solicita o conserto ou a troca do abrigo (parada de ônibus), localizado na Rua 
João Sebastiany, esquina com a Rua Dos Plátanos, no Bairro Montanha. Foto 
Anexa. 
 
- Solicita a colocação de tampão na boca de lobo, localizada na Rua João 
Sebastiany, esquina com a Rua Dos Plátanos, no Bairro Montanha. Foto Anexa. 
 
- Solicita a roçada e limpeza na Praça de Lazer, situada na Rua Extremosa no 
Bairro Montanha, pois a vegetação está altíssima e com a presença de bichos 
peçonhentos. Fotos Anexas. 
 
- Solicita a roçada e limpeza da área verde, situada na Rua Frieda Niederle, no 
Bairro Conventos. Fotos Anexas. 
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- Solicita providência, com a maior brevidade possível, o levantamento do 
calçamento, redor do cano da Corsan, na Rua Paulo Frederico Schumacher, no 
Bairro Florestal, pois os veículos que ali passam, batem a parte debaixo, 
danificando-os. 
 
- Solicita a construção de uma churrasqueira e a colocação de alguns bancos na 
área verde, situada na Rua Frieda Niederle, Bairro Conventos. Para um melhor 
aproveito dos moradores que ali frequentam. Fotos Anexas. 
 
ARILENE MARIA DALMORO (Ind. 045) 

 
- Solicita a colocação de uma lixeira, na Rua D, n° 1200 - Lot Resid Largo dos 
Conventos, no bairro Conventos. Solicitante: Tales Rejane Cabeceira – CPF 
286.979.118.69. 
 
WALDIR SÉRGIO GISCH (Ind. 046) 

 
- SEOSP: Patrolamento e colocação de material na rua  1° de Maio, no Bairro 
Moinhos. 
 
- SEDETAG: Recolhimento de lixo verde nos Bairros Hidráulica, Florestal, 
Americano e Rua Delfino Costa. 
 
SERGIO MIGUEL RAMBO (Req. 099/2018) 

 
Req. 099/2018 – Solicita espaço para falar sobre a retirada dos berçarios nas 
creches. 
 
CARLOS EDUARDO RANZI (Req. 100, 101, 102, 103 e 104/2018) 
 

Req. 100/2018 – Solicita a Administração Municipal o motivo da demora na 
manutenção da iluminação pública. 
 
Req. 101/2018 – Solicita a Administração Municipal que informe o número do 
contrato que contempla a atividade de vigilante junto ao Parque Histórico 
Municipal e se o mesmo possui vigilância 24 (vinte e quatro) horas diárias, bem 
como a forma de fiscalização da atividade. 
 

Req. 102/2018 – Solicita a Administração Municipal como está sendo feito o 
controle do abastecimento de combustível dos veículos da prefeitura, bem como 
a forma a qual foram selecionados os postos de combustível habilitados para o 
abastecimento dos veículos e quais são estes estabelecimentos. 
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Req. 103/2018 – Solicita a Administração Municipal o número de animais 
enviados pelo município às entidades de proteção aos animais do município, 
para que estas os mediquem e destinem para adoção, bem como os motivos 
pelos quais as castrações de cães do CCZV novamente foram suspensas. 
 

Req. 104/2018 – Solicita a Administração Municipal as razões pelos constantes 
transtornos causados pela falta de funcionamento dos semáforos nas ruas do 
município, bem como se há previsão de contratação de Engenheiro de Trânsito, 
conforme Plano de Governo registrado junto ao Tribunal Superior Eleitoral. 
 

 
 
 
WALDIR BLAU (Req. 105 e 108/2018) 
 

Req. 105/2018 – Solicita ao Departamento de Transito para que seja feito a 
colocação de uma faixa elevada na Rua Guilhermina Bücker, Bairro Conservas, 
entre os números 195 e 202, a pedido dos moradores, tendo em vista a grande 
velocidade de veículos naquele local, o que coloca em risco a integridade física 
das crianças que moram e brincam nessa rua. Certos que seremos atendidos, 
abaixo assinado anexo. 
 

Req. 108/2018 – Solicita envio de ofício a direção do SAMU para que informe a 
este vereador e a comunidade a falta de atendimento telefônico a população 
quando preciso. 
 

ELOEDE CONZATTI (Req. 106 e 107/2018 e Ind. 047) 
 

Req. 106/2018 – Solicita a espaço para falar sobre: Educação e Parque Linear da 
Av. Piraí. 
 

Req. 107/2018 – Solicita ao Poder Executivo que informe a esta Casa Legislativa 
o que segue: 
- Se já existe data proposta para a inauguração da creche Pró Infância, do Bairro 
Conventos. Uma vez que o cronograma estabelecido em 2017, era de 10 meses.  
- Conforme noticiado na imprensa, as negociações para a construção da creche 
do bairro Bom Pastor, teriam terminado em setembro de 2017. Até o presente 
momento não se tem notícias de nada. Cobro explicações a respeito dessa obra. 
- Informações sobre lista de espera de crianças de 0 a 3 anos nas creches 
municipais. 
- Informações a respeito da distribuição de verba do Baile de máscaras 2017 
- Cobro relatório a respeito do valor aplicado na alimentação escolar nos anos 
de: 2016 e 2017. 
- Cobro demonstrativo do recebimento da verba da autonomia financeira, 
conforme a Lei nº 9291 de Outubro de 2013. 
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- Informações sobre o projeto das escolas sustentáveis; com a construção de 
cisternas, hortas escolares, energia limpa. 
- Informações sobre o Parque Linear da Av. Piraí. Área em metros quadrados, 
atrativos de saúde e lazer, e data para término da obra onde a comunidade 
possa desfrutar deste empreendimento. 
 
- SEOSP: Patrolamento das Ruas Henrique C. Becker e Willibaldo Eckardt, no 
bairro Igrejinha. 
 
 
 
 
EDERSON FERNANDO SPOHR (Req. 109/2018) 
 

Req. 109/2018 – Solicita envio de ofício ao Departamento Autônomo de 
Estradas de Rodagem – DAER, para que o mesmo estude com urgência a 
implantação de uma rotatória na RST 453, junto a Rua Jacob Augusto Purper, 
em frente a Sucatas Bartz, no bairro Floresta. Esta demanda é de extrema 
importância para a segurança das pessoas que ali esperam na parada de ônibus, 
crianças que vão para a escola e de todos os veículos que tentam ingressar ou 
sair do bairro e das empresas que ali existem. 
************************************************************************************ 

   Sala Presidente Tancredo de Almeida Neves,   13  de março  de 2018. 
 

 

 


