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        CÂMARA DE VEREADORES DE LAJEADO 
          Estado do Rio Grande do Sul 

   Sessão Ordinária realizada no dia   19/02/2019 

      BOLETIM Nº  003-03/2019 

                   E X P E D I E N T E 

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

PODER EXECUTIVO: 
 
- Projeto de Lei Complementar 001/2019 - Altera os arts. 18 e 19 da Lei 
Complementar nº 002, de 23 de março de 2016, que institui o Regime Próprio de 
Previdência Social do Município de Lajeado e dá outras providências. 
 
- PL nº  17-03/2019 -  Autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Especial. 
 
- PL nº  18-03/2019 -  Autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder Direito 
Real de Uso de duas áreas de terrenos urbanos à Sociedade União de Carneiros. 
 
- PL nº  19-03/2019 -  Altera os anexos I, II e III da Lei nº 10.159, de 22 de junho 
de 2016, que cria os cargos de Diretor Geral, Diretor Previdenciário e Diretor 
Administrativo/Financeiro. 
 
- PL nº  20-03/2019 -  Autoriza os servidores integrantes da equipe do Serviço de 
Inspeção Municipal – SIM a dirigir veículos. 
 
- Ofício nº 082–03/2019 – Poder Executivo solicita o desarquivamento dos 
seguintes Projetos de Lei 115, 121, 123, 139, 153, 157 e 165-02/2018. 
 
- Ofício nº 083–03/2019  - Poder Executivo indica o Vereador Mozart Pereira 
Lopes para exercer a função de Líder de Governo no exercício de 2019. 
 
- Ofício nº 055–03/2019  Em resposta ao Ofício nº 845/2018, Vereador Antônio 
Marcos Schefer, sobre as áreas de propriedade do Município as quais foram 
invadidas.   
 
- Ofício nº 088–03/2019  Em resposta ao Ofício nº 809/2018, vereador Carlos 
Eduardo Ranzi– esclarecemos que que o veículo Fiat Ducato (placa IXF 5532), 
adquerido em 2016, não poderá ser usado para castração, tendo em vista o 
espaço físico. Além disso a contracepção deve ocorrer em local fechado, restrito 
e em tamanho compatível com o número e fluxo de animais. 
 
- Ofício n°089-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº 790/2018, vereador Carlos 
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Eduardo Ranzi e ofício nº 794/2018 da vereadora Arilene Maria Dalmoro - 
esclarecemos que a aplicação do recurso no tratamento do material lixiviado é 
necessário e demonstra precaução e preservação com o meio ambiente e com o 
manejo e gerenciamento dos resíduos. Parecer Técnico nº 794/2018. 
****************************************************************************************** 
FEDERAIS: 
 
 - Chefe da Seção de Fiscalização do Trabalho, Sr. Luiz Felipe Brandão de Mello 
em atenção ao Ofício nº 697-02/2018 referente a abertura de procedimento 
investigativo, com objetivo de apurar as condições e a carga excessiva de 
trabalho dos professores e monitores nas Escolas Municipais de Educação 
Infantil de Lajeado. 
******************************************************************************************* 
ESTADUAIS: 
 - Delegado de Polícia Regional, Dr. José Romaci Reis comunica a Casa 
Legislativa que está assumindo a titularidade da 19ª Delegacia de Policia 
Regional do Interior / 19ª RP na data de 30 de janeiro de 2019.   
**************************************************************************************************

ARILENE MARIA DALMORO: (Projeto de Lei CM N° 009-03/2019) 
 

- Projeto de Lei CM N° 009-03/2019 – Dispõe sobre a remoção de veículos 
abandonados ou estacionados em situação que caracterize seu abandono. 
 
MARIELA PORTZ: (Projeto de Lei CM N° 010-03/2019) 
 
- Projeto de Lei CM N° 010-03/2019 – Denomina de Rua Anoli Cardoso de 
Siqueira a Rua E, localizada no Loteamento Recanto da Colina e Loteamento 
Antares Cem, Bairro Bom Pastor. 
 
CARLOS EDUARDO RANZI: (Projeto de Lei CM N° 011-03/2019) 

- Projeto de Lei CM N° 011-03/2019 – Denomina de Rua Hermindo 
Dauernheimer a Rua A, localizada no Loteamento Dauernheimer, Bairro 
Campestre. 
 
CARLOS EDUARDO RANZI E ANTÔNIO MARCOS SCHEFER: (Projeto de 
Lei CM N° 012-03/2019) 

- Projeto de Lei CM N° 012-03/2019 – Dispõe sobre a isenção do pagamento de 
taxa de inscrição em concurso público municipal para candidatos inscritos no 
Cadastro Único e dá outras providências. 
 
ADI CERUTTI: (Projeto de Lei CM N° 013-03/2019) 
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- Projeto de Lei CM N° 013-03/2019 – Dispõe sobre a proibição de fogos de 
artifício e artefatos pirotécnicos que causem estouros e estampidos no 
Município de Lajeado. 
 
ADI CERUTTI: (Projeto de Lei CM N° 014-03/2019) 

- Projeto de Lei CM N° 014-03/2019 – Proíbe a distribuição e a venda de 
canudos flexíveis e copos plásticos descartáveis em restaurantes, bares, 
lanchonetes, quiosques e estabelecimentos similares, ou por ambulantes, no 
Município de Lajeado. 
***************************************************************************************** 
ADI CERUTTI (Ind. 015) 
 
- Solicita o conserto e reforma de pontilhões de acesso a propriedades 
particulares em nosso município. E para tais serviços seja utilizada a madeira 
que foi retirada no Parque dos Dick. 
 
WALDIR BLAU (Req. 045/2019) 
 
Req. 045/2019 – Solicita o envio de ofício a RGE Sul, manifestando Voto de 
Repúdio desta Casa Legislativa, em ralação a demora nos pedidos de 
reestabelecimento da energia elétrica quando de queda desta, principalmente 
quedas oriundas de temporais. Solicita da mesma forma que seja enviado a 
todas as Câmaras de Vereadores da região solicitando que as mesmas 
encaminhem ofício neste sentido. 
 
CARLOS EDUARDO RANZI (Req. 046, 047, 048, 049, 050, 051, 052, 053 e 
054/2019) 
 
Req. 046/2019 – Solicita ao Poder Executivo, qual o valor investido em 
iluminação pública nos anos de 2017 e 2018, bem como qual o percentual de 
lâmpadas LED utilizadas em relação ao total de lâmpadas da iluminação 
pública. Ainda, solicito que próxima licitação para aquisição de lâmpadas 
priorize a aquisição de lâmpadas LED. 
 
Req. 047/2019 – Solicita ao Poder Executivo, a instalação de ecopontos 
(contêineres para destinação de lixo reciclável) em outros bairros do município, 
além dos já implantados no bairro Moinhos. 
 
Req. 048/2019 – Requer o envio de ofício ao Conselho Municipal de Educação 
(Comed), solicitando parecer acerca da legalidade do Artigo 5º do Decreto 
Municipal Nº 10.709/2018, o qual estabelece os critérios para priorização do 
fornecimento de vagas na educação infantil da rede pública municipal do 
Município de Lajeado e define que somente poderão fazer a inscrição nas 
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Escolas Municipais de Educação Infantil, famílias cuja criança tenha idade 
mínima de 04 (quatro) meses. Cabe destacar que o Decreto acima citado está em 
desacordo com a Constituição Federal, que estabelece em seu art. 208, inciso IV 
que “ o dever do Estado com a educação será efetivado mediante garantia de 
atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a seis anos de idade”. 
 
Req. 049/2019 – Solicita ao Poder Executivo, quais medidas estão sendo 
adotadas no sentido de implementar a Lei Municipal nº 9.159, de 05 de julho de 
2013, que cria o programa de “Horta Comunitária” no município de lajeado. 
 
Req. 050/2019 – Solicita ao Poder Executivo, a planilha de aplicação dos valores 
arrecadados através de infrações de trânsito nos anos de 2013 (R$ 527 mil), 2014 
(R$ 514,3 mil), 2015 (R$ 429,9 mil), 2016 (R$ 541,5 mil), 2017 (R$ 893,4 mil) e 2018 
(R$ 989 mil). 
 
Req. 051/2019 – Solicita ao Poder Executivo, a quantidade de Monitoras de 
Creche que solicitaram exoneração do cargo de 01/01/2017 até a presente data. 
 
Req. 052/2019 – Solicita ao Poder Executivo, quais são os locais onde o 
município pretende realizar a quitação da reposição florestal obrigatória do 
município, com plantio de mais de 6 mil espécies. 
 
Req. 053/2019 – Solicita ao Poder Executivo, a implantação da análise e 
aprovação digitais de projetos de obras junto à Secretaria de Planejamento e 
Urbanismo, com objetivo de tornar este processo mais célere. A ferramenta 
eletrônica permite aos profissionais cadastrados – seja o proprietário ou 
responsável técnico pela obra - encaminhar via internet toda a documentação 
exigida para a regularização de construções habitacionais. Ou seja, elimina a 
necessidade de entrega dos documentos impressos, o que teria que ser feito de 
forma presencial. Para a municipalidade, um dos principais pontos positivos 
quanto à adoção do sistema on-line é a redução de custo operacional e a 
demanda de um número menor de profissionais envolvidos. 
 
Req. 054/2019 – Solicita ao Poder Executivo, a atualização da lista de espera por 
vagas nas Escolas Municipais de Educação Infantil, pois conforme consta no site 
oficial da prefeitura de Lajeado a última atualização é referente ao mês de 
novembro de 2018, devendo ser respeitada na íntegra a Lei Municipal nº 
10.359/2017. 
 
MARIELA PORTZ (Req. 055/2019 e Ind. 016) 
 
Req. 055/2019 – Solicita a Mesa Diretora desta Casa Legislativa que seja 
realizada uma Sessão Solene em homenagem ao CREA- RS, que irá comemorar 
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85 anos de fundação. O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio 
Grande do Sul foi fundado em 30 de maio de 1934 e, desde então, sua trajetória 
está alicerçada na valorização das profissões da área tecnológica e na defesa da 
sociedade. Nestes 85 anos, tiveram participação ativa nas discussões de temas 
técnicos, que demandam conhecimento técnico-científico dos profissionais do 
Sistema Confea/Crea para a retomada do crescimento regional e nacional. 
Congregados cerca de 300 títulos profissionais das áreas da Engenharia, 
Agronomia, Meteorologia, Geologia, Geografia e Tecnólogos, que perfazem em 
nível nacional mais de 1 milhão de profissionais, com cerca de 60 mil atuando 
somente no Rio Grande do Sul. Além dos profissionais, integram este Sistema 
as entidades de classe e as instituições de ensino das áreas afins. Em 44 
Inspetorias, estrategicamente localizadas em 11 regiões do Estado, oferecendo 
atendimento com agilidade e eficiência aos profissionais, empresas e sociedade. 
 
- Troca de lâmpada na Rua Eduardo Theodoro Stroher n° 501, esquina com Rua 
Adolfo Kauffmann, no Bairro Centenário. 
 
- Troca de lâmpada na Rua Emilio Abichequer n° 237, no Bairro São Cristovão. 
 
- Solicita uma nova lixeira na Rua Arthur Fuchs, no Bairro Bom Pastor, em 
frente a Associação de Moradores do bairro, pois a existente está sem o fundo. 
 
- Solicita uma faixa de segurança na Rua Silva Jardim, na altura do Bom Brick e 
Fruteira Cecconello, essa mesma já existia mas depois de ser feito o 
recapeamento não foi mais pintada. 
 
- Solicita o desentupimento de bueiro na Rua Elias Sfair n° 66, no Bairro 
Universitário. 
 
- Solicita a limpeza área verde localizada na Rua Elias Sfair, altura do n° 66, em 
frente aos sobrados no Bairro Universitário. 
 
ANTÔNIO MARCOS SCHEFER (Req. 056, 057 e 058/2019 e Ind. 017) 
 
Req. 056/2019 – Solicita o envio de ofício à Companhia Rio-grandense de 
Saneamento-CORSAN, para que sejam tomadas as devidas providências 
quanto a um buraco localizado da Rua Otelo Rosa, nas proximidades da caixa 
d’água no bairro São Cristóvão, visto que o mesmo encontra-se no meio da 
mesma podendo gerar acidentes no local. 
 
Req. 057/2019 – Requer o envio de ofício à Ereno Dörr Transportes, solicitando 
se há possibilidade de mais horários na linha de ônibus que vai do bairro 
Centro até o bairro Santo Antônio, pois os moradores reclamam que os mesmos 
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estão sempre lotados, devido à pouca quantidade de horários e os grandes 
números de pessoas que o utilizam. 
 
Req. 058/2019 – Solicita ao Poder Executivo, a pedido dos moradores, que seja 
estudada a possibilidade de colocação de uma Nutricionista no Posto de Saúde 
do bairro São Bento, visto o quanto isso iria beneficiar a todos. 
 
- SEDETAG / SEOSP: Limpeza e roçada nos endereços citados abaixo, visto que 
o mato está altíssimo nestes locais. 
* Na Rua Venâncio Aires, no bairro Igrejinha. 
* Rua Erni Friedhold Noll, no bairro Conventos. 
 
- SEOSP: Patrolamento e colocação de material na Rua Chile, no Bairro Nações, 
principalmente nas proximidades da residência nº 83, pois os moradores 
reclamam que em dias de chuva cria-se um lodo dificultando a travessia no 
local. 
 
- SEOSP: Solicita a pedido dos moradores, melhorias no calçamento da Rua 
Walter Born, no bairro Americano, pois o mesmo estaria em precário estado de 
conservação. 
 
- SEOSP/ SEDETAG: Solicita o recolhimento de lixos e entulhos localizados na 
Rua Plátanos, no bairro Montanha, visto que isto está gerando uma grande 
proliferação de ratos e baratas no local. 
 
- SEMA: Solicita a colocação de veneno para roedores e insetos nos bueiros da 
Rua General Mallet, no bairro Americano, pois os moradores reclamam que há 
uma infestação muito grande dos mesmos no local, gerando um grande 
transtorno a todos. 
 
- SEOSP /SECEL: Solicita melhorias estruturais, como a pintura do Ginásio da 
Associação de Moradores do bairro Jardim do Cedro, pois a mesma se encontra 
em péssimo estado de conservação. 
 
- SEDETAG / SEOSP: Solicitando a limpeza e roçada no entorno da ponte que 
faz acesso entro o bairro São Cristóvão com a BR 386. E também que sejam 
feitas melhorias estruturais na mesma, tendo em vista o grande número de 
pessoas que trafegam no local. Imagens em anexo. 
 
NILSON DO ARTE (Req. 059 e 063/2019 e Ind. 018) 
 
Req. 059/2019 – Solicita espaço para falar sobre Cidade às escuras. 
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Req. 063/2019 – A pedido da comunidade, solicito que seja notificado o 
proprietário do terreno situado na Av. Carlos Sphor Filho esquina com Av. 
Arnoldo Uhry, para fazer a roçada do mato no local, pois o mesmo está muito 
alto dificultando a visibilidade dos motoristas e pedestres que se utilizam deste 
entroncamento de vias, podendo assim causar acidentes. 
 
- SEMA: Solicita a roçada mecanizada nas ruas dos bairros Bom Pastor e 
Conventos. 
 
- SEOSP: Patrolamento geral e colocação de material nas ruas sem 
pavimentação do bairro Santo Antônio. 
 
- SESP: Solicita um estudo para melhoria no trânsito da Av. Carlos Spohr Filho, 
junto ao acesso com a Av. Arnoldo Uhry. Pois o local já foi palco de muitos 
acidentes de trânsito, devido a deficiência de sinalização no local. 
 
ERNANI TEIXEIRA DA SILVA (Req. 060/2019 e Ind. 019) 
 
Req. 060/2019 – Solicita ao Poder Executivo, que notifique o proprietário do 
terreno localizado na Rua Orlando Sieben esquina com a Rua Sarandi, no Bairro 
São Bento, para que o mesmo providencie a limpeza e roçada da área, pois a 
vegetação está altíssima e com a presença de bichos peçonhentos. Fotos Anexas. 
 
- Patrolamento, colocação de material (saibro/brita), nas Ruas do Bairro Jardim 
do Cedro, as quais encontram-se em precário estado de conservação, contendo 
várias valetas e buracos, causando dificuldades aos usuários. 
 
- Solicita a construção de uma boca de lobo na Rua Jacó Augusto Purper, 
esquina com a RST 453, no Bairro Floresta. Fotos Anexas. 
 
- Solicita o conserto do asfalto, fechamento da cratera, em frente a parada de 
ônibus, instalada na Rua Henrique Stein Filho, esquina com a Rua Arnaldo 
Urhy, no Bairro Jardim do Cedro. Foto Anexa. 
 
- Solicita a colocação de braço, suporte com lâmpada, no poste localizado na 
Rua Sarandi, esquina com a Rua Orlando Sleben, no Bairro São Bento, pois o 
local está totalmente às escuras. Foto Anexa. 
 
PAULO ADRIANO DA SILVA (Req. 061 e 062/2019 e Ind. 020) 
 
Req. 061/2019 – Solicita a Secretaria de Obras e Serviços Públicos, que informe 
da possibilidade de implantação de uma Área de Lazer, com um campo de 
futebol, no Bairro Jardim do Cedro, nas proximidades da Rua Eleolino 
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Domingos Zagonel. Esta solicitação vem a atender a vários pedidos dos 
moradores do bairro que possuem filhos e não tem uma área para a prática de 
esporte e lazer. 
 
Req. 062/2019 – Solicita a Secretaria de Saúde, que informe, quais os Postos de 
Saúde que estão realizando a aplicação de vacinas e quais os motivos daqueles 
que não estão realizando os procedimentos. Esta solicitação vem a atender a 
vários pedidos dos moradores dos bairros que não possuem o devido 
atendimento. 
 
- SEOSP: Troca de lâmpadas na Rua Bento Rosa, próximo à Rua Major Amélio, 
no bairro Hidráulica. 
 
- SEOSP: Troca de lâmpadas na Rua Erli José Bach, próximo ao Estacionamento 
da empresa Scherer, no bairro Centenário. 
 
SERGIO LUIZ KNIPHOFF (Req. 064 e 065/2019) 
 
Req. 064/2019 – Solicita a Secretaria do Meio Ambiente, que envie cópia do 
Licenciamento Ambiental da obra de revitalização da orla do rio Taquari, no 
bairro Centro/Hidráulica. 
 
Req. 065/2019 – Solicita a Mesa Diretora desta Casa Legislativa, a realização de 
uma Sessão Solene em homenagem aos 50 anos de Ensino Superior no Vale do 
Taquari, através da Universidade do Vale do Taquari - UNIVATES. 
 
ILDO PAULO SALVI (Req. 066/2019) 
 
Req. 066/2019 – Solicita espaço para falar sobre Segurança. 
 
SERGIO MIGUEL RAMBO (Req. 067/2019) 
 
Req. 067/2019 – Solicita espaço para falar a falta de roçada nos bairros. 
************************************************************************************ 
    Sala Presidente Tancredo de Almeida Neves, 19 de fevereiro de 2019. 
 

 

 

 

 

 

 


