CÂMARA DE VEREADORES DE LAJEADO
Estado do Rio Grande do Sul

Sessão Ordinária realizada no dia 10/07/2018

BOLETIM Nº 023-02/2018

EXPEDIENTE
*******************************************************************************

PODER EXECUTIVO:
- PL nº 88-02/2018 – Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir Crédito
Especial.
- PL nº 89-02/2018 – Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir Crédito
Especial.
- PL nº 90-02/2018 – Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir Crédito
Suplementar e Especial.
- Ofício nº 433-02/2018 – Em atenção ao Ofício nº 335/2018 vereador Antônio
M. Schefer – falta de medicamentos nos Postos de Saúde.
- Ofício nº 450-02/2018 – Em atenção ao Ofício nº 360/2018 vereador Antônio
M. Schefer – criação de uma Escolinha de Futebol no Município.
- Ofício nº 451-02/2018 – Em atenção ao Ofício nº 363/2018 vereador Waldir
Blau – Lei Orçamentária Anual – agroindústrias.
- Ofício nº 461-02/2018 – Em atenção ao Ofício nº 833/2017 vereador Ederson F.
Spohr – rede elétrica R. Catarina A. Gerhardt.
– Em atenção ao Ofício nº 837/2017 vereador Ederson F. Spohr – melhorias no
calçamento R. Marechal F. Peixoto.
– Em atenção ao Ofício nº 839/2017 vereador Sérgio L. Kniphoff – planilhas de
controle de combustível – SEOSP.
– Em atenção ao Ofício nº 841/2017 vereador Fabiano Bergmann – novos pontos
de iluminação.
– Em atenção ao Ofício nº 844/2017 vereadora Arilene M. Dalmoro – drenagem
pluvial na Av. Sete de Setembro.
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– Em atenção ao Ofício nº 845/2017 vereadora Arilene M. Dalmoro – troca de
lâmpada R. Miguel Tostes.
– Em atenção ao Ofício nº 847/2017 vereador Carlos E. Ranzi – construção de
calçadas Av. Presidente Castelo Branco.
– Em atenção ao Ofício nº 850/2017 vereador Nilson do Arte – iluminação
Pública em frente ao residencial Novo Tempo.
******************************************************************************************
MUNICIPAIS:
- Conselho Municipal de Educação – COMED – em atenção ao Ofício nº 27302/2018 sobre a adequação da Resolução nº 24/2017 com a Portaria Estadual nº
172/2005.
- Clube de Mães Jardim do Cedro convida para o Tradicional Café Colonial no
dia 14 de julho às 14:00 horas na Comunidade Católica do Bairro Jardim do
Cedro.
****************************************************************************************
MESA DIRETORA: (Projeto de Lei CM N° 030-02/2018)
- Projeto de Lei CM N° 030-02/2018 – Autoriza o Poder Legislativo Municipal a
firmar Termo de Cooperação com a Universidade do Vale do Taquari –
UNIVATES.
************************************************************************************
CARLOS EDUARDO RANZI (Req. 378, 379 e 380/2018)
Req. 378/2018 – Solicita ao Poder Executivo, informações acerca do Processo
Judicial nº 9001765-10.2018.8.21.0017 (1º Vara Cível de Lajeado) - Reforma e
Ampliação do Posto de Saúde do Bairro Campestre, tendo em vista que o
magistrado deferiu a antecipação de tutela pleiteada pela empresa, alegando,
em uma análise preliminar, que o município de Lajeado está em
desconformidade com a legislação, uma vez que deixou atrasar repasses à
empresa, bem como o julgador proibiu o Poder Executivo de rescindir o
contrato entre as partes (Empresa e Poder Público) até finar o referido processo.
Qual será a atitude do Poder Executivo? A obra ficará parada?
Req. 379/2018 – Solicita ao Poder Executivo, informações acerca da nova
transferência da médica veterinária do Canil Municipal para outro setor,
ficando o local sem responsável técnico novamente.
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Req. 380/2018 – Solicita ao Poder Executivo, informações acerca da previsão de
início das obras de pavimentação e capeamento asfáltico referente às leis
aprovadas em 2017:
- Lei Municipal nº 10.544, de 27 de dezembro de 2017 - Autoriza o Poder
Executivo a contratar operações de crédito (R$ 5 milhões) com o Badesul
Desenvolvimento S.A – Agência de Fomento/RS para obras de infraestrutura
urbana;
- Lei Municipal 10.545, de 27 de dezembro de 2017 - Autoriza o Poder Executivo
a contratar operações de crédito (R$ 20 milhões) com a Caixa Econômica
Federal para obras de infraestrutura urbana.
Ruas com previsão de serem contempladas:
Capeamento asfáltico:
- Carlos Kronhardt – 1.582 metros – entre a Benjamin Constant e ERS- 421, no
bairro – Conventos.
- José Schmatz – 465 metros – entre a rua Carlos Sphor Filho e Benjamin
Constant, nos bairros Moinhos e Florestal.
- Pedro Kolling – 381 metros – entre a rua Sete de Setembro e Padre Theodoro
Amstad, no bairro Moinhos.
Pavimentação:
- Avenida Benjamin Constant – 465 metros – do fim do asfalto até a rua José
Franz, no bairro Conventos.
- Romeu Armange – 1.324 metros – da ERS-421 até o fim da rua, no bairro
Conventos.
- Érico Weber – 1.165 metros – do fim do asfalto até o fim da rua, no bairro
Floresta.
- 1º de Maio – 365 metros – a partir da ERS- 413, próximo ao posto de saúde, no
bairro São Bento.
- Pedro Júlio Dieter – 300 metros – a partir do fim do asfalto, no bairro
Conventos.
- Avenida dos Ipês – 1146 metros – entre a Benjamin Constant até a ERS-413, no
bairro Montanha.
- Benno Schmitt – 415 metros – da ERS-421 até a futura creche do bairro
Conventos.
- Orlando Sieben – 973 metros – da ERS- 413 até o fim da rua, no bairro São
Bento.
- Avenida Rio Grande do Norte – 225 metros – da avenida Senador Alberto
Pasqualini até a rua Humaitá, no bairro Universitário.
WALDIR BLAU (Req. 381/2018 e Ind.153)
Req. 381/2018 – Solicita espaço para falar sobre as Emendas Impositivas e sobre
ADEFIL.
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SEPLAN: Solicita a fiscalização na rua Carlos de Andrade, no Bairro
Centenário, devido a um problema de esgoto ao céu aberto.
ANTÔNIO MARCOS SCHEFER (Req. 382, 383, 384 e 385/2018 e Ind. 154)
Req. 382/2018 – Solicita ao Poder Executivo que seja estuda uma forma de
amenizar o barulho gerado pelos ônibus que ficam aguardando no horário da
madrugada a saída dos funcionários da Empresa Minuano, visto as inúmeras
reclamações que chegaram de que os moradores não estariam conseguindo
dormir neste período, o que estaria prejudicando a todos.
Req. 383/2018 – Solicita ao Poder Executivo e a RGE Sul que sejam tomadas as
devidas providências quanto aos buracos que foram abertos para a colocação de
postes de iluminação elétrica em frente à Escola Otília Correa de Lima, no
bairro São Cristóvão. Os moradores reclamam do perigo de acidentes no local
devido a forma como os mesmos se encontram.
Req. 384/2018 – Solicita ao Poder Executivo se está correta à informação de que
estaria faltando na Escola de Educação Infantil Sabor de Infância, no bairro
Igrejinha, tapetes em algumas turmas para as crianças poderem ficar em cima.
Caso esta situação for verídica expliquem também qual o motivo do ocorrido,
tendo em vista o quanto isso prejudica as crianças que frequentam o local,
principalmente nos dias frios.
Req. 385/2018 – Solicita envio de ofício ao DAER para que estude a
possibilidade de instalação de uma passarela em frente ao Supermercado Rede
Super, na BR 386, no Bairro São Cristóvão, visto o grande perigo de acidentes,
devido ao intenso fluxo de pessoas e veículos.
- TRÂNSITO: Solicita a colocação de um quebra-molas ou de algum outro tipo
de redutor de velocidade na Av. Cristiano Dexheimer nº 357, no bairro
Campestre, visto que os moradores reclamam do perigo de acidentes devido à
alta velocidade que os veículos circulam no local.
- SEOSP: Solicita o recapeamento asfáltico do buraco localizado na Av. Senador
Alberto Pasqualini, proximidades do Maxxi Atacado, no bairro São Cristóvão,
pois os moradores reclamam do mesmo poder ocasionar acidentes no local,
visto que é tão extenso que atravessa toda a via.
- SEOSP/SAURB: Solicita o recolhimento de lixo verde nos endereços citados
abaixo, visto que além de obstruir a passagem os mesmos estariam gerando a
proliferação de insetos e animais peçonhentos no local.
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* Rua Alan Kardec, no bairro Moinhos.
* Rua São Pedro, no bairro Moinhos.
* Rua Maria Tereza Mallmann, no bairro Moinhos.
- SEOSP: Solicita que sejam tomadas as devidas providências quanto aos blocos
de calçamento que se encontram empilhados em frente à Escola Otília Correa
de Lima, no bairro São Cristóvão, tendo em vista o perigo de acidentes,
principalmente com as crianças que frequentam o local.
- SEOSP: Solicita com URGÊNCIA a colocação de uma parada de ônibus na
esquina da Rua Paulo Emilio Thiesen, proximidades da residência nº 2161, no
bairro Centenário, pois os moradores reclamam de não terem onde se abrigar
para aguardar o ônibus principalmente em dias de chuva ou calor intenso.
MARIELA PORTZ (Req. 386/2018)
Req. 386/2018 – Solicita espaço para falar sobre Projetos Sociais nos Bairros e
sobre a interpelação judicial noticiada em matéria do Jornal O Informativo do
Vale no dia 07 e 08/07/18, solicitando explicações da Vereadora sobre sua fala
na Sessão do dia 03/07/18, referente às Emendas Impositivas.
ADI CERUTTI (Req. 387, 388 e 389/2018)
Req. 387/2018 – Solicita o envio de ofício parabenizando as equipes do Penharol
do Bairro Morro 25 e União Santo André do Bairro Santo André, pela conquista
dos títulos de Campeão Municipal de Lajeado 2018, nas categorias de
Aspirantes e Titulares respectivamente. Parabeniza também a Sociedade União
de Carneiros que foi Campeão Municipal na categoria Feminino.
Req. 388/2018 – Solicita o envio de ofício ao Desembargador Federal, Sr. Carlos
Eduardo Thompson Flores Lenz, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região
(TRF-4), parabenizando por determinar que o Ex-presidente Luiz Inácio da
Silva(LULA) continue preso e que o processo retorne ao relator dos casos da
Lava Jato.
Req. 389/2018 – Solicita ao Poder Executivo o envio da cópia da Nota Fiscal Nº
1738, da empresa Mak Máquinas, nota do mês 06/2018.
ERNANI TEIXEIRA DA SILVA (Req. 387, 388 e 389/2018)
Req. 390/2018 – Solicita ao Poder Executivo que seja feita uma visita de rotina
nos estabelecimentos comerciais, no Bairro São Cristóvão, para as assinaturas
dos alvarás.
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- Reitera o pedido para colocação de mais algumas lixeiras no Novo Tempo I e
II, no Bairro Jardim do Cedro, pois as mesmas não suportam a demanda,
conforme o pedido do síndico do mesmo.
- Patrolamento e colocação de material (saibro/brita) na Rua Irineu Ripplinger,
no Bairro Bom Pastor, a qual encontra-se em precário estado de conservação,
contendo várias valetas e buracos, causando enormes dificuldades aos usuários.
Fotos Anexas.
- Reitera o pedido de limpeza e a obstrução dos canos na Rua Bela Vista esquina
com a Rua Albino G. Arruda, no Bairro Jardim do Cedro, pois conforme as fotos
nota-se que os mesmos estão entupidos e não dão vazão às águas. Fotos
Anexas.
- Reitera o pedido de conserto das bocas de lobo na Rua Bela Vista esquina com
a Rua Albino G. Arruda, no Bairro Jardim do Cedro, pois as mesmas estão
quebradas, podendo ocasionar acidentes. Fotos Anexas.
- Reitera o pedido de construção de uma boca de lobo na Rua Bela Vista esquina
com a Rua Tomas Assunção Pereira, no Bairro Jardim do Cedro.
Foto Anexa.
- Solicita a construção de uma faixa elevada na Av. Benjamin Constant, em
frente ao prédio de nº 1384, no Bairro Centro, pois ali há uma faixa de
segurança que não é respeitada. Foto Anexa.
- Solicita a colocação de uma lixeira na Rua Passarela, no Bairro Universitário,
em frente ao sobrado de nº 046, pois do outro lado é área verde, e não há lixeira
alguma.
- Solicita com urgência que providencie a canalização no terreno na Rua Luiza
Stein, ao lado do prédio de nº 095, no Bairro Jardim do Cedro, pois neste local
corre esgoto a céu aberto.
- Solicita a reforma da calçada de passeio na Rua Bento Gonçalves, trecho entre
as Ruas Saldanha Marinho e Pinheiro Machado, no Bairro Centro, pois o trecho
referido está intransitável com várias lajotas erguidas e quebradas. Fotos
Anexas.
- Solicita a reforma da calçada de passeio na Av. Benjamin Constant, em frente
ao prédio da Previdência Social de nº 973, no Bairro Centro, pois ali as lajotas
estão erguidas e quebradas, o que poderá ocasionar acidentes pois o fluxo de
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pessoas é grande, inclusive, pessoas doentes e muitas destas com deficiência,
estas que necessitam do auxílio da previdência social. Fotos Anexas.
SERGIO MIGUEL RAMBO (Req. 391/2018 e Ind. 156)
Req. 391/2018 – Solicita ao Poder Executivo o que segue abaixo:
A partir do ano de 2011 a Comunidade de Lajeado, mobilizou-se para a
instalação de um Campus do Instituto Federal de Educação Profissional. (cópia
do documento anexo). Após várias tratativas e discussões a respeito da
implantação de um Campus da IFSul, o Executivo Lajeadense acabou
encaminhando ao Legislativo Municipal, em data de 25 de Junho de 2012,
Projeto de Lei de nº 100-04/2012, no sentido de buscar autorização para que o
município de Lajeado viesse a adquirir duas áreas de terras, receber em doação
uma área de terreno urbano e doar imóveis à União para a implantação do
Campus de Lajedo do Instituto Federal de Educação Profissional, Ciência e
Tecnologia Sul- Rio Grandense (cópia anexa).
Passo seguinte, já em data de 26 de Junho de 2012, através do ofício nº 45304/2012 GAP o Executivo Municipal, na intenção de aperfeiçoar a terminologia
de expressões constante no Projeto de Lei nº 100-04-2012, encaminha ao poder
Legislativo, EMENTA, no sentido de autorizar, entre outras coisas, o Poder
Executivo a abrir crédito especial na Lei Orçamentária de 2012, Lei 8.745, de 12
de dezembro de 2011, no valor de R$ 1.260.000,00 (um milhão duzentos e
sessenta mil reais), dotada na Secretaria de Indústria e Comércio, tida como
apoio a implantação do campus da IFSul no município de Lajeado,
vislumbrando a aquisição de Imóveis. (cópia anexa).
O Projeto de Lei supracitado, tramitou pela análise das Comissões internas da
Câmara de Vereadores, tendo a aprovação de todas.
Levado o Projeto de Lei à votação ao Plenário da Câmara de Vereadores, este
resultou aprovado, sancionado, transformando-se em Lei Municipal de nº
8.893/2012. A referida Lei determinou em seus artigos 5º e 6º que:
Artigo 5º Fica o Município de Lajeado autorizado a receber em doação uma área
de terreno urbano com a superfície de 10.896,33 m² (dez mil, oitocentos e
noventa e seis metros e trinta e três decímetros quadrados), parte da matrícula
nº 3.302 do Registro de Imóveis de Lajeado, de propriedade do Clube Esportivo
Olarias, sem benfeitorias, situado à Rua João Goulart, distante 150,81 metros da
esquina com a Rua José Ignácio Kreutz, Bairro Olarias, Lajeado/RS, com as
seguintes dimensões e confrontações: ao norte, na extensão de 58,00 metros,
confronta-se com a Rua João Goulart, a seguir forma ângulo interno de 91º00`;
ao oeste, na extensão de 181,84 metros, confronta-se com a área remanescente
da matrícula nº 3.302, de propriedade de Clube Esportivo Olarias, a seguir
forma ângulo interno de 85º16`; ao sul, na extensão de 27,80 metros, confrontase com propriedade de Paulo Salton, a seguir forma ângulo interno de 227º26`;
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ao sudoeste, na extensão de 41,21 metros, confronta-se com propriedade de
Paulo Salton, a seguir forma ângulo interno de 47º18`; ao leste, na extensão de
208,50, confronta-se com propriedade de Dinarte Antônio Fontana, encontrando
o ponto inicial onde forma ângulo interno de 89º00`.
Artigo 6º: Em contrapartida à área recebida em doação, conforme descrita no
artigo 5º desta Lei, fica o Município de Lajeado autorizado a assumir os
seguintes encargos perante o Clube Esportivo Olarias:
I - construção de novo ginásio de eventos na área remanescente do Clube
Esportivo Olarias, com as dimensões de 33mX25m, mais um anexo de 6mX25m,
com as instalações necessárias para a prática de esportes (pintura da quadra,
goleiras, redes e iluminação), num valor estimado de R$ 400.000,00
(quatrocentos mil reais), além dos custos de cercamento da área e da futura
pavimentação das testadas da área remanescente do Clube Esportivo Olarias,
quando do alargamento das ruas João Goulart e Paulo Emílio Thiesen.
II - concessão de até 1.000 (um mil) horas de máquinas e/ou caminhão para a
realização de serviços de aterro, canalizações, desobstrução de canais,
demolição de prédios e alargamento de ruas, bem como repassar para o Clube
Esportivo Olarias o direito de aproveitamento da mata disponível nos imóveis
descritos nos artigos 1º e 5º desta Lei.
Mesmo sendo a Lei do ano de 2012, o campus da IFSul ter sido construído e em
pleno funcionamento no local destinado, passados mais de 06(seis) anos, até a
presente data, o Clube Esportivo Olarias, não conseguiu ter acesso ao que ficou
aprovado na Lei Municipal nº 8893/2012, tendo o Clube Esportivo Olarias, do
Bairro Olarias, se ressentindo da construção de seu novo ginásio de eventos.
Pois é justamente, no sentido, de ver atendidos os anseios do Clube Esportivo
Olarias, do Bairro Olarias, que aguarda ansiosamente pela obra referida, pois se
vê privada de seus eventos, que este vereador vem mais uma vez, pleitear à V.
Exª., para que os valores e demais cominações fixadas no artigo 6º da Lei
Municipal nº 8893/2012, corrigidos monetariamente, sejam incluídos na
previsão orçamentária a ser encaminhado ao Legislativo Municipal para o ano
de 2019, fazendo com que o Clube Esportivo Olarias possa dar início à essa
importante obra que muita falta está fazendo aquela comunidade.
- SEOSP: Troca da lâmpada localizada na rua Etwino Theobaldo Thomas nº
667, no Bairro Planalto. Foi feito a troca do reator e agora fica ligado dia e noite.
- SEOSP: Colocação de uma haste maior no poste de lâmpada defronte ao
CRAS, localizado na Rua Miguel Paulus nº 790, no Bairro Planalto.
- SEOSP: Solicita que providencie o alargamento da Rua Erny José Bruinsmann
(lado esquerdo sentido centro bairro), no Bairro Olarias. Moradores estão com
dificuldade de transitar pela via quando veículos ficam estacionados na mesma.
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NILSON DO ARTE (Req. 392/2018 e Ind. 157)
Req. 392/2018 – Solicita espaço para falar sobre Roubo de Veículos.
- SEOSP: Solicita o conserto do pavimento da rua Pedro Albino Müller, no
entroncamento com a Av. Senador Alberto Pasqualini.
- SEOSP: Desentupimento de canos de esgoto pluvial e bueiro na Av. Senador
Alberto Pasqualini, em frente ao estabelecimento comercial da Baixinha
Lanches. Pois em dias de chuva forma-se alagamento nas calçadas.
- SEOSP: Desentupimento e conserto de bueiro na Rua Caxias do Sul, no Bairro
Universitário.
- SECEL: Reforma dos brinquedos e quadra de esportes da pracinha do Bairro
Universitário, nas Ruas Rio Grande do Norte com Humaitá. Uma vez que estão
chegando as férias escolares de Inverno e está praça é muito utilizada pelas
crianças.
- SEOSP: Recolhimento de lixo verde na Rua Humaitá, no Bairro Universitário,
em toda a sua extensão.
- SEOSP: Tapa buracos na Av. Senador Alberto Pasqualini, trecho entre a Av.
Amazonas e a Ponte de ferro, que faz divisa com o Município de Arroio do
Meio.
ILDO PAULO SALVI (Req. 393/2018)
Req. 393/2018 – Solicita ao Poder Executivo e ao Coordenador de Trânsito Sr.
Carlos Kaiser que apresentem medidas consistentes para combater o transporte
clandestino, pois há muito tempo vem sendo praticado o serviço de taxi por
motoristas sem licença para o exercício da profissão, e com veículos igualmente
irregulares, bem como está ocorrendo com a chegada do serviço por aplicativo
de celular, onde poucos cadastrados, e muitos se apresentando com cartões, que
oferecem o serviço através de número de celular, o que induz a população a
efetuar a chamada, ao invés de acionar o ícone do aplicativo, o que burla o
sistema, e evidencia a
irregularidade da oferta e o risco eminente aos usuários que tomam o serviço
com a expectativa de estarem cobertos pela legislação e fiscalização municipal.
ARILENE MARIA DALMORO (Req. 394/2018)
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Req. 394/2018 – Solicita a Secretaria de Administração e à Secretaria de
Educação a relação de quantas Escolas Municipais já foram contempladas com a
instalação das Câmeras de Vigilâncias, conforme disposto na Lei nº 10.516
aprovada na data de 24 de novembro de 2017, nesta Casa Legislativa. Para
verificação e acompanhamento do monitoramento das mesmas garantindo a
segurança das crianças nas escolas e suas imediações.
***********************************************************************************
Sala Presidente Tancredo de Almeida Neves, 10 de julho de 2018.
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