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        CÂMARA DE VEREADORES DE LAJEADO 
          Estado do Rio Grande do Sul 

   Sessão Ordinária realizada no dia   27/11/2018 

      BOLETIM Nº  43-02/2018 

                   E X P E D I E N T E 

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

PODER EXECUTIVO: 
 
- PL nº  149-02/2018 – Autoriza o Poder Executivo a municipalizar trecho 
urbano da rodovia ERS-413. 
 
- PL nº  150-02/2018 -  Dispõe sobre a inspeção sanitária e industrial dos 
produtos de origem animal no Município de Lajeado. 
 
- Ofício nº 685-02/2018 – Em resposta ao Ofício nº 660/2018 vereador Carlos E. 
Ranzi – conforme relatório de visitas da Secretaria da Educação e do quadro de 
RH, não se comprova a falta de professores. 
  
- Ofício nº 697-02/2018 – Em resposta ao Ofício nº 684/2018 vereador Carlos E. 
Ranzi –  as crianças estão sendo chamadas de acordo com as vagas disponíveis. 
 
– Em resposta ao Ofício nº 687/2018 vereador Carlos E. Ranzi – o planejamento 
para a execução do orçamento da Educação foi realizado. 
 
- Ofício nº 719-02/2018 – Em resposta ao Ofício nº 717/2018 vereador Carlos E. 
Ranzi – anexo a relação de empenhos pagos para passagens áereas nos anos de 
2016, 2017 e 2018. 
 
- Ofício nº 730-02/2018 – Em resposta ao Ofício nº 718/2018 vereador Carlos E. 
Ranzi – Secretaria da Educação vem cumprindo o exposto na Lei Nº 10.359 de 
08 de agosto de 2017.  
**************************************************************************************** 
ESTADUAIS: 
 
 - Coordenadoria Regional de Educação 3ª CRE – Estrela-RS, convida para o 
Encontro e Entrega de Certificados do programa Escola Melhor: Sociedade 
Melhor no dia 28 de novembro às 13:30 horas no plenário da Câmara de 
Vereadores.  
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 - Empresa Oi em atenção ao Ofício nº 705-02/2018 sobre a troca ou a remoção 
do poste de madeira quebrado, situado na Rua Equador, ao lado do nº 034, no 
Bairro Das Nações.  
*************************************************************************************** 
ERNANI  TEIXEIRA DA SILVA, WALDIR BLAU, WALDIR SÉRGIO 
GISCH, ANTÔNIO NILSON JOSÉ DO ARTE, EDERSON FERNANDO 
SPOHR, PAULO ADRIANO DA SILVA:  COMISSÃO ESPECIAL PARA 
REVISÃO  E/OU EMENDA A LEI ORGÂNICA:  
  
 - Projeto de Revisão, Reestruturação e Consolidação da Lei Orgânica 
Municipal.  
******************************************************************************************* 
SERGIO LUIZ KNIPHOFF: (Projeto de Lei CM N° 068-02/2018) 

- Projeto de Lei CM N° 068-02/2018 – Dispõe sobre o exercício de garantias 
constitucionais no ambiente escolar da rede municipal de ensino. 
 
CARLOS EDUARDO RANZI, ANTÔNIO MARCOS SCHEFER E MOZART 

LOPES: (Projeto de Lei CM N° 069-02/2018) 

- Projeto de Lei CM N° 069-02/2018 – Acrescenta o parágrafo único no artigo 3° 
da Lei Municipal n° 10.424/2017. 
 
ILDO PAULO SALVI: (Projeto de Lei CM N° 070-02/2018) 

- Projeto de Lei CM N° 070-02/2018 – Denomina de Rua da Harmonia a Rua 
“11” localizada no Loteamento Parque dos Conventos II, no bairro Conventos. 
 
ILDO PAULO SALVI: (Projeto de Lei CM N° 071-02/2018) 

- Projeto de Lei CM N° 071-02/2018 – Denomina de Rua José Saramago a Rua 
“09” localizada no Loteamento Parque dos Conventos II, no bairro Conventos. 
******************************************************************************************* 
SERGIO LUIZ KNIPHOFF (Req. 670/2018) 
 
Req. 670/2018 – Solicita ao Poder Executivo a relação do consumo de 
combustíveis de toda frota de veículos da Prefeitura Municipal de Lajeado, bem 
como os valores e locais onde os mesmos foram abastecidos. 
 
ANTÔNIO MARCOS SCHEFER (Req. 671/2018 e Ind. 265) 
 
Req. 671/2018 – Solicita ao Poder Executivo, a pedido da Direção da escola, a 
remoção de uma casa localizada no terreno que foi adquirido para a Escola de 
Ensino Fundamental Dom Pedro I, e a terraplanagem do mesmo. E também o 
seu fechamento com muro e tela. 
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- SEOSP: Solicita que sejam tomadas as devidas providências quanto à lâmpada 
do poste localizado na Rua São João Bosco, proximidades da residência nº 240, 
no bairro Conservas, pois a mesma permanece 24hs por dia ligando, causando 
assim um gasto desnecessário de energia elétrica. Imagem em anexo. 
 
- SEOSP: Reitero o pedido dos moradores, para que sejam feitas melhorias no 
final da Rua Dois Irmãos, 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.3 
 
- SEOSP: Solicita melhorias na Rua Bela Vista, no bairro Conservas, como 
patrolamento e colocação de material, tendo em vista a quantidade de valetas 
no local, tornando a travessia quase impossível. 
 
- SEOSP: Solicita limpeza e conserto de bueiros localizados na Rua Guilherme 
Henrique Matte, no bairro Conservas, visto que os mesmos se encontram em 
condições precárias de conservação podendo até a ocasionar acidentes nestes 
locais. 
 
- SEOSP/SAURB: Solicita melhorias na Rua Maria Helena Barzotto, no bairro 
Conservas, como patrolamento e colocação de material. E também a plantação 
de árvores no canteiro central localizado na mesma. 
 
- SEOSP: Solicita a substituição de uma lâmpada queimada do poste localizado 
na Rua João Avelino Maria, proximidade da residência n° 536, no bairro 
Conservas, pois os moradores reclamam da insegurança no local devido à falta 
de iluminação. 
 
CARLOS EDUARDO RANZI (Req. 672, 673, 674 e 675/2018) 
 
Req. 672/2018 – Solicita ao Poder Executivo, mais informações sobre a 
destinação de recursos financeiros de até R$ 600 mil à Dispensa de Licitação nº 
082-02/2018 (Processo Administrativo nº 24985/2018, contrato nº 165-02/2018), 
para contratação da empresa M2K Tecnologia Ambiental Ltda. - M2K 
Technology, objeto: serviços especializados para tratamento de até 10.000,00m3 
de material lixiviado (chorume), nas lagoas junto à Estação de Tratamento de 
Efluentes (ETE) da Central de Triagem com Aterro Sanitário para Destinação de 
Resíduos Sólidos Urbanos, com Anotação de Responsabilidade Técnica, 
devendo atender os dispositivos legais vigentes e normativas técnicas 
aplicáveis, atendendo a todos os parâmetros definidos na LO nº 5482/2014-
DL/FEPAM, bem como exigências estabelecidas pela FEPAM, Ministério do 
Trabalho e Ministério Público Estadual, sendo urgente e indispensável à 



Página 4 de 7 

 

manutenção da rotina operacional de todas as atividades realizadas no Aterro 
Sanitário. 
 
Req. 673/2018 – Solicita ao Poder Executivo uma vistoria junto à ampliação da 
Unidade de Saúde do bairro São Bento, inaugurada dia 12/07/2017, bem como 
cópia do contrato firmado entre a empresa vencedora da licitação, informando 
as garantias da obra e suas responsabilidades, em razão das fissuras na 
estrutura da área ampliada. 
 
Req. 674/2018 - Solicita ao Poder Executivo a instalação de cobertura no solário 
da EMEI Gente Miúda, localizada no bairro Hidráulica, possibilitando a 
utilização do local também em dias de chuva. 
 
Req. 675/2018 - Solicita ao Poder Executivo cópia do projeto técnico de reforma 
(expediente nº 25193/2017) da Escola Municipal de Educação Infantil Criança 
Alegre, bairro Santo André, a esta Casa e à direção da Escola. 
Dia 19 de junho deste ano o suplente de vereador Jones Barbosa (Vavá) exibiu 
fotos do interior do prédio da EMEI, que revelaram infiltrações e goteiras 
dentro das salas de aula. Em dias chuvosos, os educadores precisavam usar 
sacolas plásticas penduradas no teto para conter as goteiras e evitar o 
alagamento das salas, que abrigam mais de 100 crianças. No dia 27 de junho a 
Secretária de Educação compareceu à Câmara de Vereadores e anunciou que 
seria licitada obra reforma do telhado, ajustes na estrutura elétrica e hidráulica 
além da fossa séptica. 
 
ARILENE MARIA DALMORO (Req. 676/2018 e Ind. 266) 
 
Req. 676/2018 – Solicita a Secretaria de Meio Ambiente que contate o Controle 
de Zoonoses para combater a infestação de roedores que estão proliferando em 
grande número na Av. senador Alberto Pasqualini esquina com a rua João 
Alberto Schmidt, no bairro Montanha. Desta forma pedimos que esta 
providência seja o mais breve possível para evitar epidemia aos moradores 
deste local. 
 
- SEPLAN: Solicita que seja recolocado o brinquedo de roda da praça Municipal 
do Bairro Igrejinha, próxima ao Salão da Comunidade, que foi retirada em 
novembro de 2017 para conserto e até este momento não retornou para as 
crianças poderem brincar. Pedimos providência o mais breve possível. 
 
- SEOSP: Solicita a manutenção na rua Padre Amstad, esquina com a Júlio 
Francisco Born, o asfalto apresenta buracos enorme causando transtorno a 
comunidade. 
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- SESP: Repintar a faixa de segurança já existente na Av. Senador Alberto 
Pasqualine, próximo à esquina com a rua João Alberto Schmidt, no Bairro 
Montanha, pois a mesma está apagada, prejudicando a travessia com segurança 
dos pedestres e podendo causar outros acidentes. Desta forma pedimos que 
esta providência seja feita o mais breve possível para evitarmos incidentes mais 
graves. 
 
ERNANI TEIXEIRA DA SILVA (Req. 677, 678, 679, 680, 681 e 682/2018 e Ind. 
267) 
 

Req. 677/2018 – Solicita ao Poder Executivo que seja revisada as calçadas de 
passeio construídas recentemente ao longo da Av. Senador Alberto Pasqualini, 
se as mesmas estão dentro dos padrões. 

 

Req. 678/2018 – Solicita o envio de ofício à Empresa de Telecomunicações OI, 
reiterando a remoção do orelhão, situado na Rua Antônio Otto Heineck, em 
frente ao prédio de nº 020, no Bairro Universitário, pois o mesmo está inativo, 
nem aparelho tem e ainda atrapalha na calçada de passeio. Foto Anexa. 

 

Req. 679/2018 – Solicita ao Poder Executivo que notifique o proprietário do 
terreno localizado na Av. Amazonas, ao lado da residência de nº 1120, no Bairro 
Universitário, 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. 680/2018 – Solicita ao Poder Executivo que notifique o proprietário do 
terreno localizado na Av. Amazonas, esquina com a Rua Dos Canários, no 
Bairro Universitário, 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. 681/2018 – Solicita ao Poder Executivo que notifique o proprietário do 
terreno localizado na Av. Amazonas, esquina com a Rua Eugênio Almiro 
Schmitt, no Bairro Universitário, 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. 682/2018 – Solicita ao Poder Executivo que notifique o proprietário do 
terreno localizado na Rua Carlos Gomes, ao lado da residência de nº 289, no 
Bairro Centenário, para que o mesmo providencie a limpeza e roçada da área, 
pois a vegetação está altíssima e com a presença de bichos peçonhentos.  
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- Solicita a roçada e a limpeza da Rua Décio Martins Costa, no Bairro Centro. 
Fotos Anexas. 
 
- Solicita o conserto da grade de proteção da canalização, na Rua Décio Martins 
Costa, esquina com a Rua Alberto Torres, no Bairro Centro. Foto Anexa. 
 
- Solicita a colocação de bancos na Área Verde, situada na Rua Leopoldo 
Heineck, esquina com a Rua Borges de Medeiros, no Bairro Centro. Fotos 
Anexas. 
 
- Solicita o conserto do asfalto na Rua Carlos Spohr Filho, em frente a CIA 
Minuano de Alimentos, nº 918, no Bairro Moinhos. Fotos Anexas. 
 
- Solicita a desobstrução das bocas de lobo, existentes na Rua Décio Martins 
Costa, no Bairro Centro. Foto Anexa. 
 
- Reitera o pedido no sentido de erguer o calçamento, em frente ao Fórum, pois 
os carros que ali passam, batem a parte debaixo dos mesmos, e muitas vezes, 
danificando-os. 
 
SERGIO MIGUEL RAMBO (Req. 683/2018) 

Req. 683/2018 – Solicita ao Poder Executivo, que faça um estudo na Av. 
Benjamin Constant nas imediações da Floricultura Rosa Flor nº 2684, da 
possibilidade de instalação de placas de estacionamento com regramento de 
horário na parte da manhã das 9:00 às 11:30 e a tarde das 14:00 às 17:00. 

Justificativa: Comerciantes estão preocupados com a perda de clientes por não 
haver estacionamento nas imediações, como na maior parte da avenida é 
formada por prédios antigos, os mesmos não possuem recuo de 
estacionamento, dessa forma dificulta o acesso dos clientes os estabelecimentos, 
o que acaba causando prejuízos e até mesmo o fechamento de algumas lojas. 

MARIELA PORTZ (Req. 684/2018) 

Req. 684/2018 – Solicita espaço para falar sobre Plano Diretor Lajeado 2040. 

NILSON DO ARTE (Req. 685/2018) 

Req. 685/2018 – Solicita espaço para falar sobre Guardiões da Paz. 

- SEOSP: Solicita uma lixeira na rua 25 de Julho, esquina com a rua Barão do 
Triunfo no Bairro Florestal. 
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- SEOSP: Solicita a reforma e realocação das lixeiras localizadas na rua 25 de 
Julho, na lateral da Pirelli Pneus. 

- SEOSP: Para que seja feito tapa buracos na Av. Arnoldo Uhry. Trecho entre as 
ruas João Fernando Schneider e Nelson Eckhardt. 

- SEOSP: Solicita que seja feito tapa buracos na Av. Senador Alberto Pasqualini, 
no trecho entre a Av. Amazonas e rua Pedro Petry. 

EDERSON FERNANDO SPOHR (Ind. 269) 
 
- SEOSP: Solicita o desentupimento de um bueiro na esquina das Ruas Ivo 
Inácio Grün, com a Rua Zeno Schmatz, no bairro Bom Pastor. 
 
- SEOSP: Solicita com urgência o conserto de várias lâmpadas queimadas em 
diferentes postes na Rua Armindo Lavall, no bairro Centenário. São 11 postes e 
apenas três estão com suas lâmpadas em funcionamento. Importante ressaltar 
que é a rua que se localiza a creche do bairro. 
 
- SEOSP: Solicita a troca de lâmpadas queimadas na Rua Wilma Gertrudes 
Lottermann, uma em frente ao n° 226, sobrado 06 e outra loco acima do 
sobrado, em frente a um terreno baldio, bairro Moinhos D’ Água. 
 
- SEDETAG: Solicita um levantamento das ruas que não tem placa de PARE nos 
bairros Floresta e no Pro Bairro, em São Bento e após, faça a colocação das 
mesmas.  
 
- SEOSP: Solicita o conserto e a instalação de novos bancos no Parque do 
Engenho, na Rua Lothar Felipe Christ, no bairro Hidráulica. (PEDIDO 
ENCAMINHADO A MAIS DE 60 DIAS) 
 
- SEOSP: Solicita o patrolamento e a colocação de material na esquina das Rua 
Hugo Jacob Mattje e Rua Loracy Heck, em frente à casa de n° 37, no bairro São 
Bento. 

- SEOSP: Solicita a instalação de luminárias na quadra ao lado da Escola 
Municipal de São Bento. O pedido é para que moradores possam utilizar a 
quadra durante a noite e praticar diversos tipos de atividades físicas, já que o 
bairro não conta com academia. 

- SEOSP: Solicita a colocação de uma carga de brita na Rua A, do Loteamento 
Jardim Bom Pastor, no bairro Bom Pastor. 
************************************************************************************ 
    Sala Presidente Tancredo de Almeida Neves, 27 de novembro de 2018 


