
Página 1 de 6 

 

        CÂMARA DE VEREADORES DE LAJEADO 
          Estado do Rio Grande do Sul 

   Sessão Ordinária realizada no dia   07/03/2019 

      BOLETIM Nº  005-03/2019 

                   E X P E D I E N T E 

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

PODER EXECUTIVO: 
 
- PL nº  25-03/2019 -  Fixa o valor do Padrão Básico Referencial de Remuneração 
(PBRR) em R$ 644,07 (seiscentos e quarenta e quatro reais e sete centavos) a 
partir de 01/03/2019. 
 
- PL nº  26-03/2019 -  Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar convênio 
com os municípios da região do Vale do Taquari, objetivando a manutenção da 
Unidade de Pronto Atendimento – UPA 24H do Município de Lajeado. 
 
- PL nº  27-03/2019 – Autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Especial. 
 
- PL nº  28-03/2019 – Altera dispositivos do Art. 16 da Lei nº 4.233, de 06 de 
março de 1989, que Institui o Imposto sobre a Transmissão “Inter-vivos”, por 
ato oneroso, de bens imóveis e de direitos reais a eles relativos e dá outras 
providências. 
 
- PL nº  29-03/2019 – Autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Especial. 
 
- PL nº  30-03/2019 – Autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Especial. 
 
- Ofício nº 0107–03/2019  Em resposta ao Ofício nº 046/2019, vereador Carlos 
Eduardo Ranzi– encaminho a relação de monitoras de creche exoneradas a 
partir de 01/01/2017, até a presente data. 
************************************************************************************************** 
MESA DIRETORA: ( Projetos de Lei CMs Nº 16, 17, 18 e 19-03/2019 ) 
 
- Projeto de Lei CM nº 016-03/2019 - Fixa o Valor do Padrão Básico Referencial 
de Remuneração ( PBRR) em R$ 644,07 a partir de  01/03/2019, e dá outras 
providências.  

- Projeto de Lei CM nº 017-03/2019 - Ficam revisados os valores dos subsídios 
dos Vereadores. 
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- Projeto de Lei CM nº 018-03/2019 – Ficam revisados os valores dos subsídios 
do Prefeito Municipal e Vice-Prefeito Municipal. 
 
- Projeto de Lei CM nº 019-03/2019 - Ficam revisados os valores dos subsídios 
dos Secretários Municipais e Procurador Geral do Município. 
******************************************************************************************
ADI CERUTTI (Req. 089 e 093/2019) 
 
Req. 089/2019 – Solicita a Assessoria Jurídica do Município, informações sobre o 
expediente nº 7562/2015, protocolado em 17/03/2015, Ref.: Liberação da Nota 
Contrato Nº 016-02/2014.    
 
Req. 093/2019 – Solicita ao Poder Executivo, um estudo para criação de uma 
vaga de estacionamento para idosos na Rua Alberto Torres, esquina com a Rua 
Júlio de Castilhos, ao lado do Banco do Brasil. 

Req. 104/2019 – Solicita a Mesa Diretora a entrega da Comenda Doutora Regina 
Aesse Nöthen a Sra. Dinorah Garcia Feldens. Dona Dinorah Feldens, no 
exercício de sua funções prestou relevantes serviços à comunidade Lajeadense e 
Regional, aprimorando e contribuindo com a melhora da qualidade de vida da 
comunidade. 
 
ANTÔNIO MARCOS SCHEFER (Req. 090, 091 e 092/2019) 

Req. 090/2019 – Solicita ao Poder Executivo, a possibilidade de liberação do 
estacionamento em frente à EMEI Doce Infância, no bairro Conventos, visto o 
grande fluxo no local e o quanto isso trairia mais segurança principalmente 
para as crianças. 

Req. 091/2019 – Solicita ao Poder Executivo, que seja estudada a possibilidade 
de colocação de mais um ponto de ônibus, onde as crianças pegam o transporte 
escolar, além do existente em frente à Escola Érico Verissimo, sendo este de 
preferência na Rua Otelo Rosa no bairro São Cristovão, visto o quanto isso 
beneficiaria a todos, tendo em vista a grande extensão do bairro, e o quanto 
muitas mães tem que caminhar levando as mesmas muitas vezes no colo 
juntamente com mochilas e sacolas em dias de chuva ou calor intenso. 

Req. 092/2019 – Requer o envio de ofício à Companhia Riograndense de 
Saneamento-CORSAN, solicitando que o número de parcelas oferecido para 
negociação de dívidas seja ampliado, tendo em vista que devido a vazamentos 
de água os valores das contas podem aumentar significativamente, e muitas 
pessoas por possuírem baixas condições financeiras acabam não conseguindo 
arcar com esse valor, e por isso ficam sem o fornecimento da mesma. 
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- SEOSP: Patrolamento e colocação de materiais (brita/saibro) nas Ruas citadas 
abaixo, pois segundo moradores a mesmas se encontram em péssimo estado de 
conservação. 
* Rua Travessa Assex, no Bairro Conservas. 
* Rua das Bergamoteiras, no bairro Montanha. 
 
- SEOSP: Solicita a substituição de lâmpada queimada, localizada no último 
poste na Rua Colombo, proximidades da residência nº 96 no bairro Nações, pois 
os moradores reclamam da insegurança no local devido à falta de iluminação. 

- SEOSP /SAURB: Limpeza e roçada do final da Rua João Goulart no bairro 
Campestre, pois o segundo os moradores o mato está altíssimo dificultando a 
travessia no local. 

- SEOSP: Patrolamento e colocação de matérias (resido asfáltico) na Rua Pedro 
Beuren no bairro Conventos, pois os moradores reclamam da grande 
quantidade de poeira que há no local. 

- SEOSP: Solicitando melhorias nas calçadas de passeio da Av. Beira Rio no 
bairro Conservas, visto que as mesmas estão em precário estado de conservação 
podendo ocasionar acidentes no local. 

- SEOSP: Solicita de que seja providenciado urgentemente a limpeza e 
melhorias estruturais no Cemitério Municipal localizado no bairro Florestal, 
pois o mesmo se encontra em condições precárias de conservação. 

SERGIO LUIZ KNIPHOFF (Req. 094/2019) 

Req. 094/2019 – Solicita a Secretaria de Educação de Lajeado, que a mesma 
assuma, enquanto município, um projeto, a partir de 2020, onde todas as 
crianças egressas das Escolas de Educação Infantil de Lajeado, tenham a 
possibilidade de estudar em turno integral. Esse projeto vem com o objetivo de 
retirar as crianças das ruas, afim de evitar o tempo ocioso, que muitas vezes as 
levam para a drogadição. Qualificá-las para o futuro mercado de trabalho. 
Corrigir, também, em partes, a desigualdade de oportunidades dos nossos 
jovens. Que possamos contar com a mão de obra qualificada dos mesmos em 
nosso município, e não somente depender de profissionais de fora da cidade. 

ERNANI TEIXEIRA DA SILVA (Req. 095/2019) 

Req. 095/2019 – Solicita ao Poder Executivo, que informe o nome da empresa 
que reforma as lixeiras e o respectivo valor cobrado por cada uma. 

- Solicita o conserto do calçamento, na Rua Nossa Senhora de Lurdes, ao lado 
do prédio de nº 198, no Bairro Universitário. Foto Anexa. 
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- Solicita a troca de um poste de madeira, por um de concreto, na Rua Elias 
Sfair, ao lado do prédio de nº 033, no Bairro Universitário, pois o mesmo está 
totalmente podre. Fotos Anexas. 

- Solicita a roçada da Área Verde, localizada na Rua Pará, no Bairro 
Universitário. Fotos Anexas. 

- Solicita a colocação de grade de proteção na boca de lobo localizada na Rua 
Pará, em frente ao prédio de nº 524, no Bairro Universitário. Foto Anexa. 

- Solicita ao Departamento de Trânsito, uma avaliação no sentido da instalação 
de uma faixa elevada, na Rua Dois Irmãos, em frente à Igreja, nº 706, no Bairro 
Conservas. Foto Anexa. 

- Solicita a pintura de faixa de pedestres, na Rua Sabiá, esquina com a Av. 
Senador Alberto Pasqualini, no Bairro Universitário. Foto Anexa. 

- Solicita a roçada e a limpeza na calçada de passeio, na Rua Arnoldo Uhry, no 
Bairro Jardim do Cedro, pois está intransitável aos pedestres. Foto Anexa. 

- Solicita a Secretaria de Agricultura, da possibilidade do fechamento dos 
cadeados, dos banheiros públicos, instalados no Parque Professor Theobaldo 
Dick, pois há indivíduos dormindo no local e consequentemente, amanhece 
tudo sujo. 

CARLOS EDUARDO RANZI (Req. 096, 097 e 098/2019) 

Req. 096/2019 – Solicita ao Poder Executivo, a relação de postos de combustíveis 
nos quais os veículos da prefeitura estão sendo abastecidos, bem como os 
valores investidos em cada posto. 

Req. 097/2019 – Solicita ao Poder Executivo, a relação dos valores investidos em 
saibro e brita nos últimos 12 meses, bem como a relação dos logradouros 
contemplados com os referidos materiais e suas quantidades. 

Req. 098/2019 – Solicita ao Poder Executivo, a aplicação de políticas públicas 
mais efetivas e resolutivas quanto à castração de cães e gatos e ao combate aos 
maus tratos no município, bem como ampliar a fiscalização quanto ao 
abandono de animais junto aos Condomínios Novo Tempo I e II. As entidades 
de proteção e defesa dos animais que acabam desenvolvendo serviço de 
responsabilidade do município estão sobrecarregadas, e necessitam de maior 
apoio do Poder Público. Há legislações municipais que não estão sendo 
aplicadas, que visam combater os maus tratos e a superpopulação de animais, 
como a Lei Municipal nº 9654, de 07 de novembro de 2014, que dispõe sobre a 
chipagem obrigatória de cães, gatos e outros animais, e ainda a Lei Municipal nº 
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9640, de 09 de outubro de 2014, que estabelece punições nos casos de maus 
tratos. 

SERGIO MIGUEL RAMBO (Req. 099/2019 e Ind. 036) 

Req. 099/2019 – Solicita espaço para falar sobre o Posto de Saúde do bairro 
Campestre. 

- SEDETAG: Roçada, limpeza e manutenção dos brinquedos na Praça localizada 
na Rua Miguel Paulos, no Bairro Planalto, conforme fotos anexas. 

- SEOSP: Colocação de material na Rua Erny José Bruinsmann, próximo ao nº 
78, no Bairro Olarias. 

- SEOSP: Providencie a mudança da célula fotoelétrica, a lâmpada liga e desliga 
defronte ao nº 16 na Rua Décio Martins de Azevedo esquina com a Rua 25 de 
Outubro, no loteamento Probairro 1, no Bairro São Bento. 

- SEOSP: Colocação de material na Rua Santa Clara do Sul, no Bairro Igrejinha. 

WALDIR BLAU (Req. 100 e 101/2019 e Ind. 037) 

Req. 100/2019 – Solicita a Secretaria do Meio Ambiente, que verifique um 
deposito clandestino de papelão localizado na Rua Encantada nº 30, no Bairro 
Planalto. 
 
Req. 101/2019 – Solicita ao Poder Executivo, que realize com urgência uma força 
tarefa focada na iluminação pública em todo município, para solucionar os 
muitos pedidos de moradores e para contribuir na segurança de toda 
população. 
- SEOSP: Conserto da lâmpada queimada na rua São Martinho n° 437, Bairro 
Planalto. 
 
NILSON DO ARTE (Req. 102 e 103/2019 e Ind. 038) 
 
Req. 102/2019 – Solicita espaço para falar sobre Iluminação Pública. 
 
Req. 103/2019 – Solicita a Secretaria de Obras, que seja averiguado a iluminação 
da rua Travesa Saidan, no bairro Santo Antônio. Pois segundo moradores a rua 
se encontra as escuras, e isso ocorre depois que foram trocados postes desta rua. 
Peço que seja apurada a responsabilidade de quem trocou os postes e a 
imediata religação das luzes nesse local. 
 
- SEOSP: Patrolamento e colocação de saibro nas ruas sem pavimentação dos 
bairros Morro 25, Conservas e Santo Antônio. Devido as chuvas as ruas desses 
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bairros ficam todas esburacadas. 
 
- Solicito a troca de lâmpadas nas ruas do bairro Santo Antônio: Igrejinha nº 
295; rua São Leopoldo nº 30; e no trecho da Bernardino Pinto próximo a Beira 
Rio três Lâmpadas queimadas em sequência. 
 
- Patrolamento e colocação de Saibro na rua (D), fundos do Novo Tempo I no 
Bairro Santo Antônio. Pois passam muitos caminhões nessa rua fazendo assim 
muito barro no local. 
************************************************************************************ 
    Sala Presidente Tancredo de Almeida Neves, 07 de MARÇO de 2019. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


