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        CÂMARA DE VEREADORES DE LAJEADO 
          Estado do Rio Grande do Sul 

   Sessão Ordinária realizada no dia   28/08/2018 

      BOLETIM Nº  30-02/2018 

                   E X P E D I E N T E 

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

PODER EXECUTIVO: 
 

- PL nº   104-02/2018 –   Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir Crédito 
Suplementar. 
 

- PL nº   105-02/2018 –  Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir Crédito 
Especial. 
 
- Ofício nº 558-02/2018 GAP – Poder Executivo comunica, em consonância ao 
disposto no § 1º do art. 90 da Lei Orgânica do Município, que o Projeto de Lei nº 
071, de 30 de maio de 2018, que “Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o 
exercício de 2019” foi VETADO PARCIALMENTE, por contrariedade ao 
interesse público, conforme razões de veto a seguir destacadas. 

 
DAS RAZÕES DO VETO 

O Poder Executivo encaminhou ao Poder Legislativo Municipal o 
Projeto de Lei nº 071, de 30 de maio de 2018, que dispõe sobre as diretrizes 
orçamentárias para o exercício de 2019. O projeto de lei foi aprovado com 07 
(sete) emendas modificativas, que, em resumo, realocam recursos para o Poder 
Legislativo. 

O projeto da lei de diretrizes orçamentárias foi elaborado de forma 
técnica pelos contadores do Município, considerando o histórico orçamentário, 
a expectativa de receitas e a participação das Secretarias Municipais. Além dos 
estudos técnicos prévios, o Poder Executivo realizou audiência pública com o 
objetivo de propiciar a participação da sociedade na tomada de decisões sobre 
as diretrizes orçamentárias. 

Ao analisar as emendas modificativas propostas pelo Poder 
Legislativo, verifica-se que as mesmas não observaram o histórico de despesas 
por órgão e as despesas obrigatórias. Nos moldes propostos pelo Poder 
Legislativo, a lei de diretrizes orçamentárias não reflete as necessidades 
orçamentárias para 2019, pois as emendas apresentadas inviabilizarão o 
funcionamento de diversas Secretarias Municipais e do Gabinete do Prefeito. 

Importante destacar, que a proposta enviada pelo Poder Executivo já 
previa recursos para a ação “Sede Própria da Câmara de Vereadores”, estando 
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de acordo com o PPA 2018-2021, previamente analisado e aprovado pelo Poder 
Legislativo Municipal. 

Além da inobservância dos aspectos técnicos, convém destacar que 
representantes da Secretaria Municipal da Fazenda compareceram na Câmara 
de Vereadores para participar de reuniões para esclarecimentos sobre o projeto 
da LDO, contudo, nenhum questionamento ou menção a respeito das emendas 
modificativas foi realizado. 

A par disso, a Lei Orgânica do Município, estabelece em seu artigo 
106, § 3º, que “emendas ao projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias não poderão ser 
aprovadas quando incompatíveis com o Plano Plurianual”. É o caso das emendas 
propostas, já que o teor das mesmas é o contrário ao PPA aprovado pelo Poder 
Legislativo. 

Importante destacar que ao analisar o expediente legislativo onde 
tramitou o projeto de lei nº 071-02/2018, verifica-se que no dia 28/06/2018, as 
Comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento, emitiram parecer pela 
legalidade e pela aprovação do projeto de lei sem as emendas aprovadas pelo 
Poder Legislativo. 

Diante das razões supra citadas, informo que VETEI 
PARCIALMENTE o Projeto de Lei nº 071, pois contrário ao interesse público, o 
que fiz com fulcro no § 1º do art. 90 da Lei Orgânica do Município. No ensejo, 
encaminho a lei municipal com os vetos citados na presente mensagem. 
 
- Ofício nº 576-02/2018 – Em atenção ao Ofício nº 508/2018 vereador Carlos E. 
Ranzi – Projeto de patinação artística. 
************************************************************************************************ 

FEDERAIS: 
 
 - ANTT  - Agência Nacional de Transportes Terrestres em atenção ao Ofício nº 
438-02/2018 sobre a Moção de Repúdio contra a concessão e instalação de 
pedágio na BR 386. 
 
- DNIT – em atenção ao Ofício nº 532-02/2018,  sobre a instalação de uma rótula 
de acesso aos Bairros Centenário e Bom Pastor em frente a IVECO na BR 386. 
************************************************************************************************** 

ESTADUAIS: 
 
- Tribunal de Contas do Estado encaminha para apreciação o Processo de 
Contas dos Administradores do Executivo Municipal de Lajeado, referente ao 
exercício de 2011.  
 
 -  CERTEL em atenção ao Ofício nº 521-02/2018 sobre a possibilidade de 
extensão da rede de energia elétrica na Rua dos Lírios.  
************************************************************************************************** 

MUNICIPAIS: 
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 - AVAT convida os Senhores Vereadores para o 100° Encontro Regional de 
Legislativos Municipais no dia 08 de setembro na Câmara de Vereadores de 
Arvorezinha.  
************************************************************************************************ 

SERGIO MIGUEL RAMBO: (Projeto de Lei CM N° 038-02/2018) 

- Projeto de Lei CM N° 038-02/2018 – Denomina de Praça João Berté, Área 
Pública localizada no Loteamento Antares (Vila Campestre) no Bairro 
Campestre.  
 
WALDIR BLAU: (Projeto de Lei CM N° 039-02/2018) 

- Projeto de Lei CM N° 039-02/2018 – Altera dispositivos da Lei n° 8.485 de 16 
de dezembro de 2010. 
******************************************************************************* 
MARIELA PORTZ (Req. 487/2018) 
 
Req. 487/2018 – Solicita espaço para falar sobre a Feira do Livro realizada nos 
dias 23 a 26 de agosto. 
 
ANTÔNIO MARCOS SCHEFER (Req. 488, 489 e 490/2018 e Ind. 195) 
 
Req. 488/2018 – Solicita ao Poder Executivo que seja informado, a pedido de 
moradores, porque foi retirado o Programa Vigilante do Peso que havia na 
Unidade de Saúde do bairro Olarias, visto que o mesmo beneficiava muito a 
todos que o utilizavam. 
 
Req. 489/2018 – Solicita à 16ª Coordenadoria de Saúde Pública, para sejam 
enviadas mais vacinas para Meningite para Lajeado, visto que chegaram 
inúmeras reclamações de que as mesmas estariam em falta nas Unidades de 
Saúde Básica do Município. 
 
Req. 490/2018 – Solicita ao Poder Executivo se o redutor de velocidade que foi 
solicitado na Av. Alberto Müller, interseção com a Rua Antônio de Souza Neto, 
no bairro Alto do Parque, será instalado visto que são inúmeros moradores que 
solicitam o mesmo devido ao perigo de acidentes no local. 
 
- TRÂNSITO: Solicita a colocação de um quebra-molas ou de algum outro tipo 
de redutor de velocidade na Rua Otelo Rosa, interseção com a Rua Adão Ely 
Sobrinho, no bairro São Cristóvão, visto que os moradores reclamam do perigo 
de acidentes devido à alta velocidade que os veículos circulam no local. 
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- TRÂNSITO: Solicita que seja verificada a possibilidade de na Rua Paulino 
Geraldo da Rosa, no bairro Conservas, seja feita a pintura dos dois lados 
proibindo o estacionamento em pelo menos uma parte na via, visto que os 
moradores reclamam do perigo de acidentes devido à mesma ser muito estreita 
dificultando assim a travessia dos veículos no local. 
 
-SAURB: 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. 
* Rua Paulino Geraldo da Rosa, proximidades da residência nº 6, no bairro 
Conservas. 
* Rua Cecilia Meireles, proximidades da residência nº 68, no bairro Centenário. 
 
- SEOSP: Solicita melhorias no calçamento da Rua Érico Veríssimo, no bairro 
Campestre, pois os moradores reclamam da grande quantidade de buracos que 
há, dificultando a travessia na mesma. 
 
- SEOSP: Solicitando que sejam tomadas as devidas providências quanto aos 
blocos de calçamento que se encontram empilhados na Rua Adão Ely Sobrinho, 
no bairro São Cristóvão, tendo em vista o perigo de acidentes no local. 
 
- SEOSP: Solicita a pedido dos moradores, melhorias no final da Travessa João 
Capitani, onde não á asfalto no bairro Conservas, tendo em vista a dificuldade 
de travessia no local devido às más condições de conservação em que se 
encontram a mesma. 
 
- SEOSP: Solicita sejam tomadas as devidas providências quanto a um buraco 
localizado na Rua CRT, no bairro Conventos, pois os moradores reclamam do 
perigo de acidentes no local devido a grande extensão do mesmo. Imagens em 
anexo. 
 
ADI CERUTTI (Ind. 196) 
 
- SAURB: Solicita que aumente com urgência a equipe de trabalho nas áreas de 
manutenção de Praças e Academias ao ar livre. 
 
- SEOSP: Solicita o conserto da calçada de passeio na Rua Piauí n° 82, próximo 
ao Restaurante Q Delícia. 
  
CARLOS EDUARDO RANZI (Req. 491, 492, 493, 494 e 495/2018) 
 
Req. 491/2018 – Solicita ao Poder Executivo os motivos pelos quais o município 
não está cumprindo a Lei Municipal nº 10.517/2017, que dispõe sobre a 
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divulgação das listagens dos pacientes que aguardam por consultas com 
especialistas, exames e cirurgias na rede pública do Município de Lajeado. 
 
Req. 492/2018 – Solicita ao Poder Executivo a implantação de cronograma com 
datas para recolhimento de resíduos eletrônicos e aparelhos eletrodomésticos. 
 
Req. 493/2018 – Solicita ao Poder Executivo os motivos pelos quais a lista de 
espera das Escolas Municipais de Educação Infantil não está sendo divulgada 
desde o mês de maio, desrespeitando a Lei Municipal nº 10.359/2017. 
 
Req. 494/2018 – Solicita ao Poder Executivo providências no sentido de agilizar 
as consultas médicas no posto de saúde do bairro Universitário. 
 
Req. 495/2018 – Solicita espaço para falar sobre a Lei Estadual aprovada que 
cria o Programa de Incentivo ao Aparelhamento da Segurança Pública (Piseg). 
 
ERNANI TEIXEIRA DA SILVA (Req. 496 e 497/2018 e Ind. 197) 
 
Req. 496/2018 – Solicita à Empresa de Telecomunicações OI, para que seja 
removido o orelhão situado na Rua Emilio Haas, em frente à residência de nº 
385, no Bairro Jardim do Cedro, pois o mesmo está inativo. Foto Anexa. 
 
Req. 497/2018 – Solicita ao Diretor do DAER a instalação de um redutor de 
velocidade (quebra-molas), na ERS 413, proximidades do prédio de nº 501, no 
Bairro São Bento, pois o tráfego é bastante intenso e os veículos passam em 
velocidade avançada, podendo ocasionar graves acidentes. 
 
- Solicita patrolamento, colocação de material (saibro/brita) na Rua 1º de Maio, 
no Bairro São Bento, a qual encontra-se em precário estado de conservação, 
contendo várias valetas e buracos, causando enormes dificuldades aos usuários. 
Fotos Anexas. 
 
- Reitera o pedido, no sentido da 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. 
 
- Recolhimento do lixo verde na Praça de Lazer Theobaldo Stein, situada na Rua 
Antônio Silvestre Arenhart, no Bairro Jardim do Cedro. Fotos Anexas. 
 
- Conserto da calçada de passeio localizada na Rua Quinze de Novembro, em 
frente à Escola Irmã Branca, no Bairro Florestal, pois ali passam os alunos 
diariamente para frequentar a escola, e da forma que a calçada se encontra, 
poderá ocorrer acidentes. Fotos Anexas. 
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- Conserto da grade de proteção na boca de lobo e do calçamento na Rua José 
Mathias Dresch esquina com a Rua Cristiano Grün, no Bairro Moinhos. Foto 
Anexa. 
 
- Reitera o pedido à Secretaria Municipal da Agricultura, no sentido de 
providenciar o corte das árvores quebradas na Praça Theobaldo Stein, na Rua 
Antônio Silvestre Arenhart, no Bairro Jardim do Cedro, pois a mesma está 
caindo e podendo ocasionar acidente. Foto Anexa. 
 
- Reitera o pedido, no sentido de providenciar o alargamento do portão de 
entrada no Posto de Saúde situado na Rua 1º de Maio nº 6727, no Bairro São 
Bento, pois o mesmo é muito estreito. Foto Anexa. 
 
- Solicita a colocação de placa/sinalização juntamente a ponte localizada na Rua 
João Benno Mallmann, no Bairro São Bento, pois não há nenhuma identificação. 
Fotos Anexas. 
 
- Reitera o pedido, no sentido de providenciar uma travessia de canos na Rua 
Benno José Zart esquina com a Rua Emilio Haas, no Bairro Jardim do Cedro. A 
mesma encontra-se em precário estado de conservação, pois acumula água e 
com isso abre valeta, causando enormes dificuldades aos usuários. Fotos 
Anexas. 
 
- Solicita fazer uma revisão na rede elétrica, em toda a extensão da Rua Pedro 
Ruschel Sobrinho, no Bairro Carneiros, pois nesse trajeto existem diversas 
lâmpadas queimadas que precisam ser substituídas. 
 
SERGIO MIGUEL RAMBO (Ind. 198) 
 
- SEOSP: Reencaminha o pedido de troca da lâmpada queimada na Rua Benno 
Schmitt esquina com a Rua Osvaldo José Schultz, no Bairro Conventos (Poste 
do transformador). 
 
- SEOSP: Reencaminha o pedido de que providencie reparos no calçamento na 
Rua Estrela esquina com a Rua Venâncio Aires, no Bairro Olarias.   
 
- SEOSP: Reencaminha o pedido de patrolamento e colocação de material na 
Rua Artemio Rockenbach (entre a rua Benno Schmitt e a rua João Mario 
Rockenbach) no Bairro Conventos. Moradores estão indignados pelas más 
condições que essa transversal se encontra. 
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- SEOSP: Reencaminha o pedido de que providencie reparos na pista de 
caminhada na Praça Clara Maria Schorr, no Bairro Olarias.  
  
- SEOSP: Patrolamento e colocação de material na Rua Otmundo Auler, no 
Bairro Imigrante. Em dias de chuva é impossível passar pela via devido ao 
lamaçal (terra vermelha) que cobre a via. 
 
NILSON DO ARTE (Req. 498/2018 e Ind. 198) 
 
Req. 498/2018 – Solicita espaço para falar sobre Acessos de nosso Município. 
 
- SESP: Solicita sinalização, com pintura e placas de indicação da ponte na Av. 
Senador Alberto Pasqualini, antes da ponte de ferro, no bairro Universitário. 
 
- SESP: Fixar placa que alerta para a proibição do tráfego de veículos pesados na 
ponte de Ferro, na altura da escola Vitus André na Av. Senador Alberto 
Pasqualini, pois os caminhões vão até a ponte para verem que estão impedidos 
de fazer a travessia. 
 
- SEOSP: Solicita que seja feito o conserto dos buracos no entroncamento da Rua 
Armin Schneider com a ERS 130, embaixo do Viaduto da Av. Benjamin 
Constant. 
 
- SEOSP: Solicita que seja feito o conserto dos buracos na Travessa Pedro 
Kreutz, no bairro centro. 
 
- SEOSP: Reiterando o pedido de conserto dos buracos na Av. Beira Rio, no 
trecho entre a parada (8), acesso ao Bairro Santo Antônio e a Rua da Divisa. 
 
- SEOSP: Solicita um quebra-molas invertido na Rua República dos Palmares, 
em frente ao n° 67. Pois essa rua é de chão batido, e tem muito fluxo de veículos 
e crianças. 
 
EDERSON FERNANDO SPOHR (Ind. 200) 
 
- SEOSP: Patrolamento e a colocação de material na Rua Élio Schlosser, no 
bairro Conventos. Pede também que seja feito a mudança de local de um poste 
de luz, que hoje está atrapalhando o trânsito e gerando risco de acidentes. 
Moradores pedem urgência, pois já fazem 4 anos que estas e outras melhorias 
são pedidas e nada é feito. 
 
- SEMA: Instalação de uma placa de ‘’proibido jogar entulho’’, próximo a uma 
lixeira na Rua Nicolau Junges, em frente à casa n° 280. Moradores reclamam 
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que muitas pessoas descartam restos de construção, sofás e outros tipos de 
porcarias neste local. (SOLICITADO A MAIS DE 30 DIAS) 
 
- SEOSP: Solicita com urgência a colocação de uma carga de brita ou material 
similar na Rua Oto Pedro Rohenkohl n° 201, esquina com Avenida Aury 
Stürmer, no bairro Moinhos D’ Água. (SOLICITADO A MAIS DE 30 DIAS) 
 
- SEOSP: Troca de lâmpada queimada em um poste na Rua 1° de Maio, em 
frente ao n° 93, no bairro Moinhos D’ Água. (SOLICITADO A MAIS DE 30 
DIAS) 
 
- SEOSP: Solicita que faça com urgência a instalação de rede de iluminação na 
Rua Ana Maria Azambuja, no bairro Montanha. Já existem os postes, mas não 
as luminárias e isso vêm causando muitos transtornos aos moradores, que 
reclamam principalmente da falta de segurança nesta localidade. 
(SOLICITADO A MAIS DE 30 DIAS) 
 
- SEOSP: Patrolamento e colocação de material em toda a Rua Horizontina, no 
Pró Bairro, em São Bento. Pede também que faça uma revisão de toda a rede 
pluvial desta rua, pois em muitas partes os canos estão entupidos. 
(SOLICITADO A MAIS DE 30 DIAS) 
 
- SEOSP: Instalação de lâmpadas nos postes já existentes no final da Rua 
Horizontina, no Pró Bairro, em São Bento. Já existem os postes, mas não estão 
com luminárias e moradores reclamam dos perigos diários que enfrentam com 
a escuridão. (SOLICITADO A MAIS DE 30 DIAS) 
 
- SESP: Troca da faixa de segurança existente na Avenida Benjamin Constant, 
em frente ao Banrisul, no bairro Florestal. A faixa termina em frente à garagem 
da residência de n° 1384, o que dificulta a entrada e saída dos moradores e 
também o fluxo de pedestres. (SOLICITADO A MAIS DE 30 DIAS) 
 
- SEOSP: Solicita que concrete a lixeira existente na esquina da Rua Reinoldo 
Alberto Hexsel, esquina com Marechal Floriano Peixoto, no Loteamento dos 
Médicos, bairro São Cristóvão. (SOLICITADO A MAIS DE 30 DIAS) 
 
- SESP: Solicita pintura de faixas ou até mesmo a colocação de tachões na Rua 
Sidônia Prediger, ao Lado da Tubético Material de Construção, no bairro São 
Cristóvão. Esta reivindicação é para que os veículos que aguardam a abertura 
da sinaleira para acessar a Av. Senador Alberto Pasqualini, possam esperar em 
fila dupla. (SOLICITADO A MAIS DE 30 DIAS) 
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- SEDETAG: Limpeza de um terreno de propriedade do município, localizado 
na Rua Capitão Pedro Siebra, ao lado do sobrado de n° 557, bairro 
Universitário. (SOLICITADO A MAIS DE 30 DIAS) 
 
- SEOSP: Solicita o conserto da iluminação de dois pontos. Um no poste que fica 
na Rua das Begônias n° 208 e outro no quarto poste, de quem entra pela RS 413 
em direção ao bairro Conventos, Rua João Reinaldo Saffran, ambos no bairro 
São Bento. (SOLICITADO A MAIS DE 30 DIAS) 
 
- SEOSP: Colocação de poste, braço e lâmpada na Rua Celso Horn, em frente ao 
n° 96, fundos da rua Delfino Costa, bairro Conservas. (SOLICITADO A MAIS 
DE 30 DIAS) 
 
- SEOSP: Colocação de poste, braço, lâmpada e rede de energia na Rua Antônio 
Silvestre Arenhardt até o encontro da Rua Miguel Arenhardt, no bairro Jardim 
do Cedro. (SOLICITADO A MAIS DE 30 DIAS) 
 
- SEOSP: Colocação de braço e lâmpada nos três postes localizados na Rua Ana 
Maria Schuler Azambuja, em frente a Mecânica GPS, no bairro Montanha. 
(SOLICITADO A MAIS DE 30 DIAS) 
 
- SEOSP: Conserto e limpeza de dois bueiros na Rua Dalton de Bem Spumpf, 
esquina com rua Oto Pedro Rohenkohl n° 628, no bairro Moinhos d’ Água. 
Pedido encaminhado a pelo menos um ano.  
 
- SEOSP: Revisão das bocas de lobo próximas à casa de n° 590 da Rua 
Washington Luiz, no bairro São Cristóvão. Existem bocas de lobo totalmente 
bloqueadas e quando chove toda a água se acumula ou invada as casas que 
ficam no ponto mais baixo da rua. (SOLICITADO A MAIS DE 30 DIAS) 
 
- SEOSP: Solicita com extrema urgência o patrolamento da Rua Hugo Jacob 
Mattje, no loteamento Bavieira, bairro São Bento. Já foi solicitado junto à 
secretaria por diversas vezes. (SOLICITADO A MAIS DE 30 DIAS) 
 
- SEOSP: Troca de lâmpada queimada em poste localizado na Rua Paul Opliger, 
em frente ao n° 50, no bairro São Cristóvão. Foi feito reparos na semana 
passada, mas a lâmpada voltou a queimar. 
 
- SEOSP: Patrolamento e a colocação de material na Rua Aury Stürmer, bairro 
Moinhos D’Água. (SOLICITADO A MAIS DE 30 DIAS) 
 
- SEOSP: Patrolamento e a colocação de material na Rua Encantado, bairro 
Olarias. (SOLICITADO A MAIS DE 30 DIAS) 
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- SEOSP: Patrolamento e a colocação de material na Rua João Kramer Sobrinho, 
no bairro Moinhos D’ Água. (SOLICITADO A MAIS DE 30 DIAS) 
 
- SESP:  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. (SOLICITADO A MAIS DE 30 DIAS) 
 
- SEOSP: Troca de lâmpada queimada em um poste localizado na Rua Darcy 
Nivaldo Schmidt, esquina com Rua Marcos Andre Prass, em frente ao n° 890, no 
Loteamento Coliseu, bairro Bom Pastor. (SOLICITADO A MAIS DE 30 DIAS) 
 
- SEOSP: Troca de lâmpada queimada em um poste localizado na Rua Thereza 
Irena Schneider, em frente ao n° 464, no bairro Campestre. (SOLICITADO A 
MAIS DE 30 DIAS) 
 
- SESP: Colocação de placa de identificação com o nome da Rua Thereza Irena 
Schneider, no bairro Campestre. (SOLICITADO A MAIS DE 30 DIAS) 
 
- SEOSP: Patrolamento e a colocação de material na Rua Ivo Inácio Grüm, bairro 
Moinhos D’ Água. (SOLICITADO A MAIS DE 30 DIAS) 
 
- SESP: Instalação de uma lombo-faixa na Rua Erico Weber, próximo ao n° 1266, 
no bairro Moinhos D’ Água. O pedido é encaminhado por moradores, que estão 
cansados da falta de respeito dos motoristas e do risco diário de acidentes neste 
local. 
 
- SESP: Instalação de lombo faixa na Rua Carlos Spohr Filho, próxima ao n° 
1326, no bairro Moinhos. 
 
- SECEL: Solicita que faça adequações na quadra de esportes do Ginásio do 
Bairro Floresta, na Rua Jacob Augusto Purper. Solicita adequações para a 
prática de vôlei. Pinturas e colocação de suporte para a rede. 
 
- SESP: Instalação de uma lombo-faixa em frente a Creche Caracolá, na Rua 
Ivone Maria Sbruzzi n° 125, bairro São Cristóvão. 
************************************************************************************ 
            Sala Presidente Tancredo de Almeida Neves,  28 de agosto de 2018. 
 
 
 


