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        CÂMARA DE VEREADORES DE LAJEADO 
          Estado do Rio Grande do Sul 

   Sessão Ordinária realizada no dia   26/02/2019 

      BOLETIM Nº  004-03/2019 

                   E X P E D I E N T E 

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

PODER EXECUTIVO: 
 
- PL nº  22-03/2019 -  Autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder Direito 
Real de Uso de uma área de terrenos urbana à Associação de Moradores do 
Bairro Floresta. 
 
- PL nº  23-03/2019 - Autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder Direito 
Real de Uso de uma área de terrenos urbana à Associação de Moradores do 
Bairro São Bento. 
 
- PL nº  24-03/2019 - Altera o art. 2º da Lei nº 6.004, de 12 de dezembro de 1997, 
que cria o Conselho Municipal do Meio Ambiente – CONDEMA – e dá outras 
providências. 
************************************************************************************************** 
FEDERAIS: 
 
- Caixa Federal informa o contrato de repasse celebrado entre a Sociedade 
Beneficência e Caridade de Lajeado e a Caixa Econômica Federal que tem por 
finalidade a REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM 
SAÚDE no valor de R$ 250.000,00. 
 
- Caixa Federal informa a liberação de recursos financeiros – Orçamento Geral 
da União que tem por objeto: “ Pavimentação de vias urbanas no Município de 
Lajeado” no valor de R$ 98.620,00. 
 
- Caixa Federal informa a liberação de recursos financeiros – Orçamento Geral 
da União que tem por objeto: “ Pavimentação de vias urbanas no valor de R$  
49.170,00. 
 
- Caixa Federal informa a liberação de recursos financeiros – Orçamento Geral 
da União que tem por objeto: “ Pavimentação de vias urbanas no valor de R$  
49.170,00. 
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- Caixa Federal informa a liberação de recursos financeiros – Orçamento Geral 
da União que tem por objeto: “  Conclusão do Ginásio de Esportes no 
Município,  no valor de R$  73.125,00. 
 
- Caixa Federal informa a liberação de recursos financeiros – Orçamento Geral 
da União que tem por objeto: “ Pavimentação de vias urbanas no valor de R$  
73.755,00. 
 
- Caixa Federal informa a liberação de recursos financeiros – Orçamento Geral 
da União que tem por objeto: “ Pavimentação de vias urbanas no Município de 
Lajeado no valor de R$  147.930,00. 
******************************************************************************************* 
ESTADUAIS: 
 
 - 16ª Coordenadoria Regional de Saúde em atenção ao Ofício nº 028-03/2019 
sobre o credenciamento em outro Hospital do Estado no tratamento de alta 
complexidade, devido a muitas pessoas estar aguardando as consultas há 
bastante tempo. 
******************************************************************************************* 
CARLOS EDUARDO RANZI, ARILENE MARIA DALMORO, WALDIR BLAU 
E EDERSON FERNANDO SPOHR: (Projeto de Lei CM N° 015-03/2019) 
 

- Projeto de Lei CM N° 015-03/2019 – Regulamenta a circulação de veículos de 
tração animal nas vias do Município de Lajeado, determina a redução gradativa 
desses veículos e dá outras providências. 
***************************************************************************************** 
ADI CERUTTI (Req. 068/2019). 
 
Req. 068/2019 – Solicita a Assessoria Jurídica do Município, informações sobre o 
processo nº 017/1.03.0007616-6.    

   
WALDIR BLAU (Req. 069/2019 e Ind. 022) 
 
Req. 069/2019 – Solicita a Secretaria da Educação, que a mesma agilize a 
contratação de monitores e professores para as escolas de Educação Infantil. 
Pois em dezembro foi prometido a vaga para fevereiro, feita a solicitação da 
compra dos materiais e até rifa foi entregue para os pais, e que até hoje estão na 
espera das vagas. 
 
- SEOSP: Patrolamento e colocação de material na rua mais conhecida como 
“Toca da Aranha”, que fica na saída da Paulo Emilio Thiesen uma travessa sem 
saída. 
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SERGIO LUIZ KNIPHOFF (Req. 070 e 071/2019 e Ind. 023) 
 
Req. 070/2019 – Solicita a Secretaria de Administração, que envie cópia de todo 
processo licitatório da tomada de preços 013/2018, referente às reformas da 
Escola de Educação Infantil Criança Alegre, e de que forma a administração 
municipal irá proceder em relação ao pagamento que será realizado à empresa, 
tendo em vista que: 
- As obras não foram concluídas pela empresa. 
- Parte das obras não realizadas pela empresa foram feitas por funcionários 
públicos municipais. 
- Parte das obras, no final de semana, seguinte do mutirão realizado por 
funcionários públicos municipais, foram realizadas com mão de obra da 
comunidade escolar. 
 
Req. 071/2019 – Solicita a Secretaria do Meio Ambiente: 
a) Envie a esta Casa Legislativa, semanalmente, de forma física ou digital, cópia 
das ordens de serviço repassadas a empresa Urbanizadora Danegi, que presta 
serviços de capina mecanizada e pintura de meio-fio para o município de 
Lajeado. 
b) Cópia do relatório mensal apresentado pela empresa, juntamente com a nota 
fiscal apresentada para efeito de liquidação. 
 
- SEMA: Solicita a recuperação das churrasqueiras localizadas no interior do 
Parque do Imigrante. Além disso, solicita a instalação de mais lixeiras e 
manutenção das torneiras instaladas no local. O pedido vem das centenas de 
famílias que frequentam o local diariamente 
 
PAULO ADRIANO DA SILVA E CARLOS EDUARDO RANZI   
(Req.072/2019) 
 
Req. 072/2019 – Solicita a Secretaria de Educação e a Secretaria de 
Administração, que revoguem o Artigo 5º e 6º do Decreto Municipal nº 10.709 
de 16 de Agosto de 2016, que proíbe as famílias de inscrever crianças que 
tenham idade de até 4 (quatro) meses e as famílias que não aceitarem a vaga 
ofertada, serão colocadas no final da lista. Ainda, cumpre ressaltar que a 
Constituição Federal (CF), bem como o Estatuto da Criança e do Adolescente 
(ECA), impõem políticas de proteção da criança e do adolescente, o que 
representa a disponibilização de vagas suficientes em Escolas de Educação 
Infantil para que as mães\pais possam deixar seus filhos em segurança e com 
isso, poder trabalhar e fornecer melhores condições de vida aos mesmos. No 
entanto, parece que tal Decreto Municipal vai ao caminho contrário das leis 
brasileiras, além do mais, cerceando direito de acesso à Educação Infantil das 
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famílias que tentam realizar as inscrições de seus filhos com idade inferior à de 
4 (quatro) meses. 
 
CARLOS EDUARDO RANZI (Req. 073, 074, 075, 076 e 077/2019) 
 
Req. 073/2019 – Solicita a Administração Municipal, informações acerca da 
consultoria que está realizando auditoria interna sobre a situação do contrato 
que município mantinha com o Instituto Continental de Saúde (Icos) - se o 
município ainda deve valores ao Instituto ou não, que era responsável pela 
contratação de profissionais para atuarem em postos da Estratégia Saúde da 
Família (ESF) e da Unidade Básica de saúde (UBS). Diversos ex-funcionários do 
Icos ainda não receberam seus direitos referentes à rescisão dos contratos, e 
aguardam o resultado da consultoria contratada pelo município. 
 
Req. 074/2019 – Solicita a Administração Municipal, disponibilização das atas 
dos Conselhos Municipais no site oficial da prefeitura. 
 
Req. 075/2019 – Solicita a Secretaria da Fazenda, a forma de que é realizado o 
controle (classificação da utilização do imóvel) da cobrança de tributação 
(IPTU) de imóveis que são locados e de imóveis que são ocupados pelos seus 
proprietários, pois conforme o artigo 20 do Código Tributário local, as alíquotas 
são diferentes, vejamos: 
Art. 20 -  A alíquota do imposto sobre a propriedade predial urbana, calculada 
sobre o valor venal do imóvel, é de: 
I - 0,25% quando o imóvel for utilizado exclusivamente como residência de seu 
proprietário; e 
II - 0,37% quando o imóvel for utilizado para outra finalidade. (Redação dada 
pela Lei nº 2715/1974) 
 
Req. 076/2019 – Solicita a Administração Municipal, a substituição do ar 
condicionado antigo e insuficiente da biblioteca da EMEF Campestre por ar 
condicionado split compatível com o tamanho e capacidade da sala. 
 
Req. 077/2019 – Solicita espaço para falar sobre a Lei Municipal que “Determina 
às Escolas Municipais de Educação Infantil, afixarem na entrada das salas de 
aula, as dimensões das salas de aula e a capacidade máxima de alunos 
permitidos no local, conforme resolução nº 24/2017 - COMED e dá outras 
providências”. 
 
PAULO ADRIANO DA SILVA (Ind. 024) 
 
- SEOSP: Solicita que seja refeita a faixa elevada localizada na Avenida 
Benjamin Constant, em frente ao colégio Madre Bárbara e a faixa elevada na 
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Rua João Abott, na entrada do Parque Professor Theobaldo Dick, além da faixa 
elevada na mesma rua em frente ao estabelecimento Folhapé, no bairro Centro. 
 
- Solicita a capina e roçada na Avenida Beira Rio, bairro Morro 25 e Conservas. 
 
ANTÔNIO MARCOS SCHEFER (Req. 078, 079, 080 e 081/2019 e Ind. 25 e 26) 
 
Req. 078/2019 – Solicita ao Poder Executivo, que informe se está correto ás 
informações de que o Posto de Saúde do bairro Montanha estaria sem fichas de 
para atendimentos. Caso isso seja verídico que sejam tomadas as devidas 
providências quanto a esta situação, visto o quanto isso prejudica a todos. 
Req. 079/2019 – Solicita ao Poder Executivo, que informe o motivo da 
solicitação da placa de sinalização indicando “PARE” na Rua Comandante 
Wagner interseção a Rua Moisés Cândido Veloso, no bairro São Cristóvão, não 
ter sido instalada, visto que a falta da mesma pode gerar acidentes no local. 
 
Req. 080/2019 – Requer o envio de ofício a EGR Empresa Gaúcha de Rodovias 
S/A, solicitando a limpeza e roçada do acostamento da ERS 413 que fica entre o 
bairro Jardim do Cedro e o bairro das Nações, pois os usuários reclamam do 
grande perigo de acidentes devido as pessoas terem que andar pela estrada em 
alguns trechos e o intenso fluxo veículos no local. 
 
Req. 081/2019 – Solicita a Companhia Riograndense de Saneamento-CORSAN,   
o motivo da contínua falta de água no bairro São Bento, e que sejam tomadas as 
devidas providências sobre isto, visto a grande quantidade de reclamações de 
moradores que estão sendo prejudicados com esta situação. 
 
- SEDETAG: Recolhimento de lixo verde na entrada da Rua Otelo Rosa, no 
bairro São Cristóvão, visto que o mesmo está obstruindo a passagem de 
pedestres no local. 
 
- SEOSP: Solicita a substituição de lâmpadas queimadas nos endereços citados 
abaixo, pois os moradores reclamam da insegurança nestes locais devido à falta 
de iluminação. 
* Na Rua São João Bosco, proximidades das residências nº 240, no bairro 
Conservas. 
* Rua Antônio Silvestre Arenhardt, proximidades das residências nº 1068, no 
bairro Jardim do Cedro. 
 
- SEOSP: Recolhimento de uma lixeira caída na Rua Otelo Rosa, no bairro São 
Cristóvão. 
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- SEOSP: Solicita melhorias como o nivelamento da Rua Luiz Trevisol, no bairro 
Bom Pastor, visto que os moradores reclamam do precário estado em que a 
mesma se encontra, transitar no local está muito difícil. 
 
- SEOSP: Solicita a substituição da parada de ônibus localizada em frente ao 
Ginásio Esportivo, no bairro Conservas, pois os moradores reclamam de não 
terem onde se abrigar para aguardar o ônibus, principalmente em dias de 
chuva ou calor intenso, tendo em vista que a mesma não possui telhado. 
 
- SEOSP: Patrolamento e colocação de material (brita/saibro) na Rua Otto 
Conrad, Loteamento Germânia, no bairro Conventos, tendo em vista a 
quantidade de valetas que existem na mesma. E também o conserto dos bueiros, 
pois os mesmos se encontram em condições precárias de conservação, podendo 
ocasionar acidentes no local. 
 
- SEOSP: Patrolamento e colocação de material (brita/saibro), e posteriormente 
o calçamento da Rua 1º de Maio em frente ao Posto de Saúde no bairro São 
Bento, visto que os moradores reclamam da grande quantidade de buracos e 
poeira no local. 
 
WALDIR SÉRGIO GISCH (Ind. 27, 28 e 29) 
 
- SEDETAG: Solicita o recolhimento de lixo verde em diversas ruas do Bairro 
São Cristovão.  
 
- SEOSP: Substituição da lixeira localizada na Rua Jacob Ely Theves, em frente à 
casa nº 67, no Bairro Campestre, pois a mesma está sem fundo. 
 
- SEOSP: Conserto de um buraco localizado na rua General Flores da Cunha, 
em frente ao prédio nº 49, Bairro Florestal. 
 
ERNANI TEIXEIRA DA SILVA (Req. 082/2019 e Ind. 30) 
 
Req. 082/2019 – Solicita ao Poder Executivo, que notifique o proprietário do 
terreno localizado na Rua Luiza Stein, ao lado do prédio de nº 279, no Bairro 
Jardim do Cedro, 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. 
 
- Solicita a roçada da Área Verde localizada no fim da Rua Ângelo Pulita, no 
Bairro Conventos. 
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- Solicita a limpeza e a desobstrução das bocas de lobo, na Rua Osvaldo Aranha, 
no Bairro Centro. Fotos Anexas. 
 
- Solicita a troca de dois postes de madeira, por dois de concreto, na Rua Carlos 
Von Koseritz, ao lado do Colégio Evangélico Alberto Torres, pois os mesmos 
estão podres. 
 
- Solicita o conserto urgente da calçada de passeio da esquina da Rua Artur 
Bernardes e Av. Senador Alberto Pasqualini, lado direito em direção ao Bairro 
Universitário. 
- Solicita o conserto dos assentos do abrigo (parada de ônibus), localizada na 
Avenida Senador Alberto Pasqualini, defronte o prédio de nº 2112, o qual foi 
abalroado por um veículo e teve seus assentos quebrados. 
 
- Solicita o conserto do asfalto e fechamento da cratera na Rua Henrique Stein 
Filho, esquina com a Rua Wendelino Coletti, no Bairro Conservas. Foto Anexa. 
 
- Solicita a Secretaria da Agricultura, que providencie a retirada da árvore, 
localizada na Rua Oswaldo Aranha, no Belvedere, em frente ao prédio de nº 
669, no Bairro Centro, pois a mesma está totalmente podre, podendo cair a 
qualquer momento, o que poderá ocasionar graves acidentes. Fotos Anexas. 
 
- Solicita com urgência, a reforma do muro e do portão, ao lado da EMEI 
Criança Esperança, na Rua Henrique Stein Filho, no Bairro Conservas. Foto 
Anexa. 
 
- Solicita a revisão dos bancos fixados juntamente aos postes de iluminação na 
Rua Júlio de Castilhos, pois há vários quebrados e soltos, podendo causar 
acidentes. Foto Anexa. 
 
- Solicita o recolhimento de lixo verde/seco, em vários pontos na Rua Duque de 
Caxias, desde a Rua Expedicionários do Brasil até a Rua Walter Born, no Bairro 
Americano. 
 
- Solicita o recolhimento de lixo verde/seco, na Rua Pedro Kolling, nas 
proximidades da residência de nº 348, no Bairro Moinhos. 
 
- Solicita o recolhimento de lixo verde/seco, na Av. Sete de Setembro, esquina 
com a Rua Dr. Adalberto Breier, no Bairro Moinhos. 
 
ILDO PAULO SALVI E ERNANI TEIXEIRA DA SILVA (Req. 083/2019) 
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Req. 083/2019 – Solicita ao Coordenador de Trânsito, Sr. Vinicius Renner 
Galvani, que estude a viabilidade em colocar redutor de velocidade adequado 
na Rua Sabiá, próximo ao entroncamento com a Rua Ernesto Ruthner no 
loteamento Verdes Vales, Bairro Carneiros. Solicitação dos moradores, 
preocupados com a segurança da coletividade que reside e frequenta aquela 
importante via pública, em especial crianças e adolescentes do EMEF Porto 
Novo e do Grupo Escoteiro Tibiquary. 
 
MARIELA PORTZ (Req. 084/2019 e Ind. 031) 
 
Req. 084/2019 – Solicita ao Secretário do Planejamento, que seja reestruturado 
de maneira global o código de edificações de Lajeado – Lei n/ 5848/96. A 
indicação da vereadora é que se crie uma força tarefa unindo técnicos da 
Secretaria do Planejamento, um represente de cada secretaria do governo que 
tenha atividades ou impactos administrativos interconectados com a Lei, 
representantes de entidades de classe e consultoria especializada no assunto 
(caso necessário) para que esta reestruturação atenda aos novos desafios da 
área: simplificação, desburocratização nos licenciamentos, liberdade para 
possibilitar maior qualidade da arquitetura e responsabilidade aos autores dos 
projetos, entre outros. 
 
- SEOSP: Troca de canos na Rua Paulo Emilio Thiesen, ao lado da casa n° 715, 
no bairro Olarias. Foto em anexo. 
 
NILSON DO ARTE (Req. 085 e 086/2019 e Ind. 032) 
 
Req. 085/2019 – Solicita a RGE Sul Distribuidora Gaúcha de Energia, a pedido 
do proprietário do estabelecimento comercial Casa de carnes “Sabor do 
Pampa”, a realocação de um poste de energia situado em frente ao 
estacionamento do seu comércio. O referido poste causa transtornos aos 
clientes, pois acaba por prejudicar a visão dos condutores dos veículos que 
manobram para acessar ou sair do estacionamento do comércio, que se situa na 
Av. Carlos Spohr Filho nº 1080, no Bairro Moinhos. Teme-se por um acidente 
mais grave nesse local onde já houveram outros de pequena monta, devido a 
este poste ser um obstáculo, já que o fluxo de usuários do estacionamento é 
diário e de grande volume. 
 
Req. 086/2019 – Solicita espaço para falar sobre os lixos jogados nas ruas da 
cidade. 
 
Req. 088/2019 – Solicitar a Secretaria de Segurança Pública, para que a mesma 
disponibilize agentes para auxiliar no trânsito em frente à escola Francisco 
Oscar Karnal (FOC), no Bairro Santo Antônio, nos horários de entrada e saída 
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de alunos nos períodos da manhã e tarde onde o trânsito de alunos e veículos é 
intenso. 
 
- SESP: Solicita que sejam instaladas placas de trânsito e se faça estudo para a 
colocação de um redutor de velocidade na rua Emilio Haas esquina com a rua 
Frederico Guilherme Schlabitiz, no Bairro Jardim do Cedro. Pois o local é 
deficiente de sinalização, tem muito trefego de veículos e já ocorreram vários 
acidentes. 
 
- SEOSP: Substituição de lâmpada na praça do chafariz, em frente à Igreja 
Evangélica Assembleia de Deus. 
 
- SEOSP: Substituição de lâmpada na rua Igrejinha, em frente ao nº 305, Bairro 
Santo Antônio. 
 
- SEOSP: Substituição de lâmpada na rua São Leopoldo, em frente ao nº 100, 
Bairro Santo Antônio. 
 
- SEOSP: Substituição de lâmpada na rua Roque Biasu dos Santos, em frente ao 
nº 31, no Bairro Santo Antônio. 
 
- SEOSP: Substituição de lâmpadas em vários pontos da rua Maria Joana de 
Freitas, no Bairro Santo Antônio. 
 
- SEOSP: Substituição de lâmpadas em vários pontos da rua Souza Junior, no 
Bairro Santo Antônio. 
 
- Solicita um ponto de luz no Bairro Universitário, na Av. Senador Alberto 
Pasqualini em frente ao n°3577. 
 
- Recolocar iluminação nos postes que foram trocados no trecho desde o Ereno 
Dörr até a Univates na Av. Senador Alberto Pasqualini. 
 
SERGIO MIGUEL RAMBO (Req. 087/2019 e Ind. 033) 
 
Req. 087/2019 – Solicita a Secretaria Municipal da Educação, que viabilize a 
instalação de um toldo na Creche Doce Infância no Bairro Conventos. 
Justificativa: Pais e tupiqueiros estão reivindicando um toldo, do acesso da 
calçada até o prédio da creche, devido as dificuldades enfrentadas em dias de 
chuva, as crianças chegam a ficar molhadas. 

 
- Solicita limpeza das valas, patrolamento e colocação de material na Rua 
Miguel Paulos, no Bairro Planalto. 
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- Solicita limpeza das valas, patrolamento e colocação de material na Rua 
Edwino Henrique Becher, no Bairro Universitário. 
 
- Solicita troca de lâmpada queimada na Rua Venâncio Aires esquina com a Rua 
Jade, no bairro Igrejinha. 
 
- Solicita a instalação de um redutor de velocidade nas imediações do mercado 
Oliveira, próximo ao nº 820, no bairro Planalto. 
 
- SEMA: Solicita que verifiquem a possibilidade de passar pesticida nas bocas 
de lobo dos bairros Centenário e Planalto, devido à grande proliferação de 
baratas e ratos. Moradores estão preocupados com possíveis doenças que 
possam surgir. 
************************************************************************************ 
    Sala Presidente Tancredo de Almeida Neves, 26 de fevereiro de 2019. 
 

 

 

 

 

 

 

 


