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        CÂMARA DE VEREADORES DE LAJEADO 
          Estado do Rio Grande do Sul 

   Sessão Ordinária realizada no dia   31/07/2018 

      BOLETIM Nº  26-02/2018 

                   E X P E D I E N T E 

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

PODER EXECUTIVO: 
 

- PL nº  96-02/2018 – Autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Especial.  
 

- PL nº 97-02/2018 – Altera a Lei nº 10.544 de 27 de dezembro de 2017.  
 

- PL nº 98-02/2018 – Autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Especial. 
 
- Ofício nº 423-02/2018 – Em atenção ao Ofício nº 337/2018 vereador Ernani T. 
da Silva – notificação ao proprietário. 
 
- Em atenção ao Ofício nº 338/2018 vereador Ernani T. da Silva – notificação ao 
proprietário. 
 
- Ofício nº 477-02/2018 – Em atenção ao Ofício nº 437/2018 vereador Carlos E. 
Ranzi –informações solicitadas ao Departamento de Trânsito. 
 
- Em atenção ao Ofício nº 429/2018 vereador Ederson F. Spohr – instalação de 
placas sinalizadoras. 
 
- Em atenção ao Ofício nº 431/2018 vereador Ederson F. Spohr – ajustes de 
melhorias no tempo de pedestre do semáforo na Av. Benjamin Constant. 
 
- Ofício nº 491-02/2018 – Em atenção ao Ofício nº 217/2018 vereador Antônio 
M. Schefer – apontamento de consumo de água. 
 
- Em atenção ao Ofício nº 222/2018 vereador Carlos E. Ranzi – início das obras 
de capeamneto asfáltico. 
 
- Ofício nº 492-02/2018 – Em atenção ao Ofício nº 435/2018 vereador Antônio 
M. Schefer – abertura de uma entrada/saída  -  EMEF Vida Nova. 
 
 
- Ofício nº 493-02/2018 – Em atenção ao Ofício nº 477/2018 vereador Sérgio M. 
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Rambo – Distrito Industrial, relação de empresas com lotes contratados. 
 
- Ofício nº 497-02/2018 – Em atenção ao Ofício nº 424/2018 vereador Waldir S. 
Gisch - notificação ao proprietário. 
 
- Ofício nº 498-02/2018 – Em atenção ao Ofício nº 185/2018 vereadora Arilene 
M. Dalmoro – quadro pessoal e procedimentos da Secretaria da Saúde. 
 
- Em atenção ao Ofício nº 188/2018 vereador Paulo A. da Silva – troca de piso 
Unidade de Saúde do bairro Morro 25.  
 
- Em atenção ao Ofício nº 191/2018 vereador Ederson F. Spohr – Projeto Cidade 
Digital. 
 
 - Ofício nº 500-02/2018 – Em atenção ao Ofício nº 860/2018 vereador Fabiano 
Bergmann – KM de arrancada. 
 
- Em atenção ao Ofício nº 865/2018 vereador Carlos E. Ranzi – artistas de rua. 
 
- Ofício nº 501-02/2018 – Projeto de Lei Complementar nº 03, de 09 de julho de 
2018. 
 
- Ofício nº 502-02/2018 – Em atenção ao Ofício nº 248/2018 vereador Antônio 
M. Schefer – obra do Posto de Saúde do bairro Campestre. 
 
- Ofício nº 504-02/2018 – Em atenção ao Ofício nº 458/2018 vereador Ernani T. 
da Silva – visitas de rotina nos estabelecimentos comerciais bairro São 
Cristovão. 
***************************************************************************************** 
MOZART PEREIRA LOPES: (Projeto de Lei CM N° 032-02/2018) 

- Projeto de Lei CM N° 032-02/2018 – Denomina de Rua “Seno Sieben” a rua 
“E” do Loteamento Floresta, localizada no Bairro Floresta. 
 
VEREADORES: (Projeto de Lei CM N° 033-02/2018) 

- Projeto de Lei CM N° 033-02/2018 – Institui como Padroeiro do Município de 
Lajeado, RS, Santo Inácio de Loyola, e dá outras providências. 
 
SERGIO MIGUEL RAMBO: (Projeto de Lei CM N° 034-02/2018) 

- Projeto de Lei CM N° 034-02/2018 – Denomina de Rua Adelmo Kehl a rua H, 
localizada nos Loteamentos Conventos e Morada do Sol, no bairro Conventos. 
 
MESA DIRETORA: (Projeto de Lei CM N° 035-02/2018) 
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 - PROJETO DE LEI  CM 35/2018 - Altera dispositivos da Lei Municipal Nº 
10.662 de 30 de julho de 2018, e dá outras providências. 
************************************************************************************ 
MARIELA PORTZ (Req. 427/2018) 
 
Req. 427/2018 – Solicita espaço para falar sobre Projetos Sociais. 
 
NILSON DO ARTE (Req. 428/2018 e Ind. 171) 
 
Req. 428/2018 – Solicita espaço para falar sobre problemas no abastecimento de 
água. 
 
- SEOSP: Instalação de um ponto de luz na esquina da rua Ceará com a Av. 
senador Alberto Pasqualini, no Bairro São Cristóvão. 
 
- SEOSP: Solicita faixa de travessia de pedestres nos dois lados da Av. Senador 
Alberto Pasqualini, em frente a parada de ônibus do SENAI. Pois é intenso 
trânsito de alunos e pedestres no local. 
 
- SEOSP: Instalação de ponto de luz na Av. Senador Alberto Pasqualini, nas 
proximidades do (Posto do Hélio). Pois o local é muito escuro favorecendo risco 
de assaltos no local. 
 
- SEOSP: Troca de lâmpadas no entroncamento da Av. Sete de Setembro com a 
Av. Benjamin Constant. O local está às escuras. 
 
- SEOSP: Conserto nas calçadas da rua Santos Filho, trecho em frente ao 
estacionamento da delegacia de polícia, entre a Av. Benjamin Constant e João 
Abott. O referido trecho encontra-se com várias pedras soltas dificultando o 
trânsito de pedestres. 
 
- SEOSP: Reitero o pedido de ponto de luz, na esquina das ruas Paraná com 
Afonso Celso, no Bairro Santo André. Já existe poste no local, necessitando de 
braço e lâmpada. 
 
- SEOSP: Reitero o pedido de colocação de corrimão na escadaria da rua Bom 
Jesus, no Bairro Santo Antônio. Isso é de extrema importância para a segurança 
do povo que a utiliza diariamente. 
 
- SEOSP: Reitero o pedido de patrolamento e colocação de material nas ruas do 
loteamento Malmann. Pois estão esburacadas e com muita lama. 
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ILDO PAULO SALVI (Req. 429 e 430/2018) 
 
Req. 429/2018 – Reitera a solicitação feita em (05/11/17) ao Poder Executivo, 
para estudo de viabilidade para colocação de “Pedalinhos” no Lago do Parque 
Professor Theobaldo Dick, e outros lagos em parques municipais, bem como 
uma avaliação técnica da água e peixes  existentes, com o intuito de promover a 
pesca esportiva. Salientamos que os recursos gerados na concessão dos 
Pedalinhos, e de inscrições para participação de eventos de pesca esportiva 
possam ser utilizados na reparação e proteção ambiental. 
 
Req. 430/2018 – Reitera a solicitação feita em 05/02/18 ao Poder Executivo, para 
que estude a viabilidade de conceder um espaço público municipal para a 
instalação de uma unidade do Colégio Tiradentes da Brigada Militar (CTBM), 
subordinado à Brigada Militar e a Secretaria Estadual de Educação. 
 
WALDIR BLAU (Req. 431/2018 e Ind. 172) 
 
Req. 431/2018 – Solicita o envio de ofício aos peritos do INSS, manifestando o 
voto de Repúdio por não olharem os exames dos pacientes beneficiados e 
simplesmente dar alta para os mesmos. 
 
- SEOSP: Patrolamento e alargamento da Rua Elizabeth Beuren, no Bairro 
Conventos. 
 
- TRÂNSITO: Colocação da placa da Rua Otmundo Auler, no Bairro Imigrante. 
 
ERNANI TEIXEIRA DA SILVA (Req. 432 e 433/2018 e Ind. 173) 
 
Req. 432/2018 – Solicita ao Poder Executivo que notifique o proprietário do 
imóvel queimado, situado na Av. Benjamin Constant, em frente à Praça do 
Chafariz, no Bairro Centro, pois devido ao seu abandono o local serve para 
usuários de drogas e prostituição. Pede-se a demolição do mesmo. Foto Anexa. 
 
Req. 433/2018 – Solicita ao Poder Executivo que notifique os proprietários 
dos terrenos localizados na Av. Senador Alberto Pasqualini, no trecho 
compreendido entre a Comunidade Nossa Senhora da Conceição até o nº 3670 e 
de nº 3690 até o nº 3778, lado esquerdo, sentido Lajeado à Arroio do Meio, no 
Bairro Universitário, para que os mesmos providenciem na construção de 
calçadas de passeio. Informe ainda, se os mesmos estão dentro do prazo para tal 
providência, pois já haviam sido notificados no mês de outubro de 2017. Foto 
Anexa. 
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- Solicita a colocação de asfalto entre a pista de rolamento e a calçada de passeio 
na Rua João Fernando Schneider, em frente a EMEI Amiguinhos do Jardim, no 
Bairro Jardim do Cedro. Foto Anexa. 
 
- Solicita com urgência ao Departamento de Trânsito para que seja avaliado da 
possibilidade da instalação de um quebra-molas nas Ruas que fazem parte do 
pátio do Tempo I, pois os veículos trafegam em alta velocidade. 
 
- Solicita a manutenção da bomba d´água na Praça do Chafariz, no Bairro 
Centro, pois a vários dias a mesma não funciona. Foto Anexa. 
 
- Troca de lâmpadas queimadas e verificar a rede elétrica juntamente à Praça do 
Chafariz, no Bairro Centro, pois a mesma está totalmente às escuras. 
 
- Reitera o pedido ao Departamento de Trânsito para a instalação de uma faixa 
elevada na Rua Borges de Medeiros, proximidades do prédio nº 137 e da Rua 
Cap. Leopoldo Heineck, no Bairro Centro, pois o tráfego é intenso, os veículos 
passam em velocidade avançada no sentido Centro-Bairros e vice-versa, o que 
poderá ocasionar graves acidentes. Foto Anexa. 
 
- Solicita o recapeamento asfáltico na Rua Carlos Sphor Filho, no Bairro 
Moinhos, contendo vários buracos, ou seja, a mesma está intransitável, 
causando enormes dificuldades aos usuários, inclusive, na referida rua estão 
instaladas duas grandes empresas. Fotos Anexas. 
 
- Solicita a operação tapa buracos na Rua Bento Rosa, entre a BR 386 até a 
Clínica Central, no Bairro Carneiros, pois a mesma está intransitável, causando 
enormes dificuldades aos usuários. 
 
SERGIO MIGUEL RAMBO (Req. 434/2018) 
 
Req. 434/2018 – Solicita a Secretaria de Segurança Pública/Trânsito que faça um 
estudo na Rua Antônio Silvestre Arenhardt, perto do nº 116, no Bairro Jardim 
do Cedro, para verificar a possibilidade de instalação de um redutor de 
velocidade. Há um grande fluxo de veículos no local e a comunidade local está 
preocupada com a alta velocidade em que veículos transitam pela via. 
 
ANTÔNIO MARCOS SCHEFER (Req. 435/2018 e Ind. 174) 
 
Req. 435/2018 – Solicita ao Poder Executivo e Brigada Militar que haja mais 
efetivo e patrulhamento no Bairro Conservas e no Bairro Santo André, 
principalmente nos finais de semanas, pois os moradores reclamando da 
insegurança e do aumento constante da violência nestes locais. 
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- SEOSP: Conserto do banco de assento da parada de ônibus localizada na Av. 
Carlos Sphor Filho, em frente à Igreja no bairro Moinhos, pois os moradores 
reclamam de não terem onde se sentar para aguardar a vinda dos ônibus. 
 
- SEOSP: Solicita que sejam tomadas as as devidas providências quanto ao 
vazamento de esgoto que está ocorrendo na Rua José Franz, em frente à 
pracinha no bairro Conventos, pois o mesmo está causando grandes transtornos 
aos moradores devido ao mau cheiro gerado no local. 
 
- SEOSP: Patrolamento e colocação de materiais (brita/saibro) nos endereços 
citados abaixo, pois segundo moradores as mesmas se encontram cheias de 
buracos dificultando a travessia nestes locais. 
* Rua Arno Eckhardt, no bairro Conventos. 
* Rua Theobaldo Lenhardt, no bairro Conventos. 
* Estrada Geral de Alto Conventos, proximidades da ponte. 
 
- TRÂNSITO: Colocação de um quebra-molas ou de algum outro tipo de 
redutor de velocidade na Rua Avelino Scherer, no bairro Campestre, visto que 
os moradores reclamam do perigo de acidentes devido à alta velocidade que os 
veículos circulam no local. 
 
- TRÂNSITO: Solicita que seja estudada a possibilidade da mudança de lugar 
da placa de “PARE” localizada na BR 386, no bairro Campestre, a mesma está 
colocada incorretamente, causando assim engarrafamentos e dificultando o 
trânsito no local. 
 
- SEOSP: Solicita a pedido dos moradores, a troca dos canos para o escoamento 
da água do Arroio localizado na Rua João Kraemer Sobrinho, 
após o Jardim Botânico, no bairro Moinhos d´Água, pois os existentes no local 
não suportam a quantidade de água. 
 
CARLOS EDUARDO RANZI (Req. 435/2018 e Ind. 175) 
 
Req. 436/2018 – Solicita espaço para falar sobre a empresa que executará o 
certame público municipal.  
 
Req. 437/2018 – Solicita ao Poder Executivo quando será reativado o projeto do 
município de patinação artística, uma vez que já foram investidos mais de R$ 
200.000,00 (duzentos mil reais) em materiais e os mesmos não estão sendo 
utilizados. 
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Req. 438/2018 – Solicita ao Poder Executivo quais são as garantias de que o 
município terá capacidade financeira para assumir, para os próximos 33 anos, 
uma dívida, em valores atuais, de R$ 200.000.000,00, a ser amortizada conforme 
o Plano de Amortização proposto pelo Projeto de Lei Complementar nº 
003/2018.  O Projeto de Lei Complementar não está atendendo ao art. 19, § 2º, 
da Portaria MPS nº 403/2008: O plano de amortização deve ser acompanhado 
de demonstração da viabilidade orçamentária e financeira para o Município, 
inclusive quanto aos impactos impostos pela Lei nº 101/2000, Lei de 
Responsabilidade Fiscal, quanto aos limites das despesas de pessoal. A 
responsabilidade por elaborar a demonstração da viabilidade orçamentária é do 
Ente Federativo e não do atuário. Ou seja, o atuário faz o Plano de Amortização 
para garantir a viabilidade do RPPS. Porém, o Município deve demonstrar o 
impacto orçamentário e financeiro para os cofres do Município em relação ao 
Plano de Amortização do Déficit Atuarial.  Este último não está acompanhando 
o Projeto de Lei em questão. Esta questão se torna mais relevante quando 
avaliamos a evolução do déficit atuarial do RPPS, conforme abaixo 
demonstrado: 
 

 
 

O demonstrado acima implica em o Município assumir, para os próximos 33 
anos, uma dívida, em valores atuais, de R$ 200.000.000,00, a ser amortizada 
conforme o Plano de Amortização proposto pelo Projeto de Lei Complementar 
nº 003/2018.  
A alíquota patronal normal do Município é de 14,93%. No ano de 2018 a 
alíquota suplementar para amortização do déficit atuarial é de 5,77%, 
totalizando 20,70%. Conforme o Plano de Amortização proposto pelo PL 
Complementar 003/2018 serão as seguintes as próximas alíquotas:  
 

 
 
Constata-se claramente que se está transferindo para os próximos governos o 
maior peso da conta. Pois cada 1% de acréscimo equivale a R$ 707.588,94 a 
valores atuais (70.758.894,38 (valor da folha de pagamento em 2018) x 1%). 
Então:  
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Em 2022 até 2050 o município estará retirando do seu orçamento e direcionando 
ao RPPS o valor de R$ 6.113.568,44 (a valores atuais) ao ano. O que poderá 
implicar em dificuldades financeiras para o Município de Lajeado. 
 
Req. 439/2018 – Solicita ao Poder Executivo que reveja seu posicionamento 
público de orientar as pessoas a encaminhar animais as ONG’s, pois é obrigação 
do Poder Público zelar pelos animais de rua e não das entidades protetoras dos 
animais, que prestam serviço voluntário. Segundo a Constituição Federal, art. 
225, VII: 
“Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso 
comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder 
Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e 
futuras gerações. 
1º – Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público: (…) 
VII – proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que 
coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou 
submetam os animais a crueldade.” 
Por outro lado, nosso Código Penal trata o abandono de animais como crime e 
sob pena de detenção e multa estendendo ainda mais a abordagem destes 
artigos no ordenamento jurídico brasileiro. 
Ainda há a Lei Municipal nº 9.640/2014 que estabeleceu multas administrativas 
em caso de maus tratos dentro do município de Lajeado. 
 
Req. 440/2018 – Solicita o envio de ofício ao Conselho Municipal de Educação 
requerendo um parecer acerca da orientação da Secretaria de Educação de não 
ofertar vagas nas Escolas Municipais de Educação Infantil a crianças com idade 
inferior a 6 meses. 
 
Req. 441/2018 – Solicita o envio de ofício a Academia Literária do Vale do 
Taquari - ALIVAT, parabenizando-os por completar o quadro de 40 escritores 
acadêmicos. 
 
- Solicita o conserto do muro da EMEI Primeiros Passos, localizada no bairro 
Centenário. 
 
EDERSON FERNANDO SPOHR (Req. 442 e 443/2018 e Ind. 176) 
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Req. 442/2018 – Solicita o envio de ofício ao Departamento Autônomo de 
Estradas de Rodagem – DAER, para que sejam feitos com extrema urgência os 
reparos na camada asfáltica do trevo junto a BR 386, após o Shopping Lajeado, 
no sentido Capital – interior. 
 
Req. 443/2018 – Solicita o envio de ofício a EGR – Empresa Gaúcha de Rodovias, 
para que faça com extrema urgência os reparos no trevo em frente a empresa 
BRF, na ERS 130, dando acesso à cidade de Lajeado e alguns bairros. 
 
- SEOSP: Troca de lâmpada queimada em poste localizado na Rua Paul Opliger, 
em frente ao n°50, no bairro São Cristóvão. 
 
- SEOSP: Patrolamento e a colocação de material na Rua Aury Stürmer, no 
bairro Moinhos D’ Água. 
 
- SEOSP: Patrolamento e a colocação de material na Rua Encantado, no bairro 
Olarias. 
 
- SEOSP: Patrolamento e a colocação de material na Rua João Kramer Sobrinho, 
no bairro Moinhos D’ Água. 
 
- TRÂNSITO: Solicita que modifique o local destinado para uma placa de 
sinalização, de significado “PARE”, que se encontra junto ao trevo de acesso aos 
bairros Campestre e São Cristóvão. A referida placa está no meio da calçada e 
impossibilita que qualquer pessoa passe sobre ela, principalmente de 
cadeirantes. 
************************************************************************************ 
             Sala Presidente Tancredo de Almeida Neves, 31 de Julho de 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


