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        CÂMARA DE VEREADORES DE LAJEADO 
          Estado do Rio Grande do Sul 

   Sessão Ordinária realizada no dia   12/03/2019 

      BOLETIM Nº  006-03/2019 

                   E X P E D I E N T E 

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

PODER EXECUTIVO: 
 
- Ofício nº116–03/2019  Em resposta ao Ofício nº 045/2019, vereador Carlos 
Eduardo Ranzi–esclareço que as informações solicitadas estão disponíveis no 
Portal da Transparência, nas guias “Gastos” e “Multas de Trânsito”. 
  
- Ofício n°117-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº 080/2019, vereador Adi Ceruti 
esclarecemos  que referente ao ofício no 080/2019 o fornecimento de rede wifi 
em locais públicos do Município é realizado pela empresa Superluc Informática 
Ltda. - ME, inscrita no CNPJ sob o n° 01.013.714/0001-05, com sede na Avenida 
Silvio Sanson, n° 1099, sala 1102, bairro Centro, cidade de Guaporé-RS.  
 
E ao ofício n 067/2019, do vereador Carlos Eduardo Ranzi- informamos  que a 
administração municipal está reestruturando o site do Município e 
oportunamente analisará a possibilidade de disponibilizar as Atas dos 
Conselhos Municipais em tal ferramenta. 
 
- Ofício nº 118-03/2019- Em resposta ao ofício nº 019/2019, vereador Carlos 
Eduardo ranzi, encaminho em anexo dispositivo eletrônico de armazenagem 
(CD), contendo as informações solicitadas.Por oportuno, esclareço que por se 
tratar de informações fiscais, a responsabilidade pelo sigilo fiscal, neste ato, é 
transferida à Presidente do Poder Legislativo, servindo o protocolo de 
recebimento do ofício, como confirmação da entrega do CD.                     
************************************************************************************************** 
CARLOS EDUARDO RANZI, ILDO PAULO SALVI, ARILENE MARIA 
DALMORO E SERGIO LUIZ KNIPHOFF:  (Projeto de Lei CM N° 021-
03/2019) 
 

- Projeto de Lei CM N° 021-03/2019 – Dispõe sobre posturas, organização e 
compartilhamento de infraestrutura pelos agentes que exploram os serviços de 
energia elétrica e de telecomunicações, e dá outras providências. 
*******************************************************************************
WALDIR SÉRGIO GISCH (Ind. 39 e 40) 
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- SEDETAG: Roçada e limpeza nas ruas próximas ao antigo Campo do 
Lajeadense Bairro Florestal.  

- SEDETAG: Recolhimento de entulhos e lixo verde no Bairro Santo André. 

- SESP: Solicita que estude a possibilidade de colocar um redutor de velocidade 
na rua Henrique C. Becker, proximidade da creche do Bairro Igrejinha. 

WALDIR BLAU (Req. 105/2019) 

Req. 105/2019 – Solicita espaço para falar sobre vagas em creche e sobre a 
demora na emissão de Alvará da Vigilância Sanitária. 

ANTÔNIO MARCOS SCHEFER (Req. 106/2019 e Ind. 041) 

Req. 106/2019 – Solicita ao Poder Executivo, que ao invés de iniciar a reforma 
do Posto de Saúde do bairro Santo André encaminhando assim os pacientes 
para a ESF Olarias, que se encontra já com dificuldades devido à grande 
demanda atendimentos pois segundo informações cada médico atende em 
média os moradores de 2(dois) bairros, que primeiro seja concluída as obras da 
ESF Campestre visto que isso beneficiaria a todos. 

- SEOSP: Solicita a substituição de lâmpada queimada no poste localizado em 
frente à residência nº 96, na Rua Colômbia no bairro Nações, pois os moradores 
reclamam da insegurança no local devido à falta de iluminação. 

- SEOSP: Solicita melhorias na ponte localizada no bairro São Bento, visto que 
os usuários reclamam do precário estado de conservação em que a mesma se 
encontra. Imagens em anexo. 

- SEOSP: Patrolamento e colocação de material (brita/saibro) na Rua Otto 
Schmidt, no bairro São Bento, pois os moradores reclamam das más condições 
em que se encontra a mesma. 

- SEDETAG: Limpeza e recolhimento de lixo verde localizados nos endereços 
citados abaixo, visto que além de obstruir a passagem os mesmos estão gerando 
a proliferação de insetos e animais peçonhentos nestes locais. 

* Na Rua Comandante Wagner, proximidades da residência nº 196, no bairro 
São Cristóvão. 

* Na Rua Otelo Rosa, no bairro São Cristóvão. 
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- SEOSP: Colocação de uma lixeira na área verde localizada no bairro Moinhos 
d’Água, visto que os moradores reclamam da quantidade de lixo que há no 
chão, por não haver uma lixeira no local. 

ERNANI TEIXEIRA DA SILVA (Ind. 042) 

- Solicita a desobstrução e abertura da valeta nas bocas de lobo, na Rua Assela 
Johann, esquina com a Rua Willi Johann, no Bairro Jardim do Cedro. Pois a 
água não adentra na boca de lobo, e isso acaba abrindo as valetas. Fotos Anexas. 
 
- Solicita o conserto da calçada de passeio, na Rua Eugênia Mello de Oliveira 
Kirchheim, esquina com a Rua Zeno Schmatz, no Bairro Bom Pastor. Fotos 
Anexas. 
 
- Solicita a pintura de faixa de pedestres, na Rua Zeno Schmatz, esquina com a 
Rua Eugênia Mello de Oliveira Kirchheim, no Bairro Bom Pastor. Foto Anexa. 
 
- Solicita ao Departamento de Trânsito, a colocação de placa de advertência 
(placa pedestre), pois a atual está quebrada e caída, na Rua Eugênia Mello de 
Oliveira Kirchheim, no Bairro Bom Pastor. Foto Anexa. 
 
- Solicita a limpeza da valeta, na Rua Ireneu Ripplinger, no Bairro Bom Pastor. 
Foto Anexa. 
 
- Solicita providência com urgência, no sentido de recolocar as 
pedras/bloquetos de calçamento, na valeta aberta pela Corsan, na Rua Godwin 
Erdmann Cremer, no Bairro Bom Pastor. Pois da forma que a rua se encontra, 
os veículos batem a parte debaixo e danifica as rodas. Foto Anexa. 
 
- Solicita providência com urgência, no sentido de erguer as pedras de 
calçamento, na Rua Visconde de Tamandaré, em frente ao nº 255, no Bairro São 
Cristóvão. Fotos Anexas. 
 
- Solicita a roçada, limpeza e o recolhimento do lixo, no Cemitério Municipal, 
no Bairro Florestal. Fotos Anexas. 
 
- Solicita a Secretaria competente, para que seja feita uma travessia de canos, na 
Rua Ireneu Ripplinger, em frente ao nº 139, no Bairro Bom Pastor. Conforme o 
já conhecimento do Secretário da Pasta. Fotos Anexas. 
 
SERGIO MIGUEL RAMBO (Req. 107/2019) 

Req. 107/2019 – Solicita espaço para falar sobre a abertura do Pronto Socorro. 
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NILSON DO ARTE (Req. 108/2019 E Ind.043) 

Req. 108/2019 – Solicita espaço para falar sobre vias públicas. 

- SEOSP: Solicita o conserto do asfalto na Av. Bento Gonçalves esquina com 
Santos Filho, no centro da cidade. 

- SEOSP: Solicita o conserto do calçamento da rua Capitão Leopoldo Heineck, 
em toda a sua extensão, pois está praticamente impossível trafegar nessa rua. 

- SEOSP: Solicita o conserto do calçamento da rua Zélia Maria D. Abichequer, 
por toda a sua extensão, pois está praticamente impossível trafegar na rua. 

CARLOS EDUARDO RANZI (Req. 109, 110, 111 e 112/2019) 

Req. 109/2019 – Solicita ao Poder Executivo, o conserto urgente do buraco no 
asfalto localizado na Rua Bento Gonçalves, esquina com a Rua Santos Filho. O 
pavimento foi aberto há semanas e ainda não foi consertado corretamente, 
gerando transtorno aos motoristas e aumentando a possibilidade de acidentes. 

Req. 110/2019 – Solicita espaço para falar sobre o requerimento aprovado na 
última sessão legislativa, o qual solicitava a revogação do Decreto nº 
10.709/2018, que estabelece os critérios para priorização do fornecimento de 
vagas na educação infantil da rede pública municipal de Lajeado, notadamente, 
em seu artigo 5º que proibia as famílias realizarem as inscrições de crianças com 
idade inferior a 4 (quatro) meses. Sendo que no dia 08 de março de 2019, foi 
publicado no Diário Oficial do Poder Executivo, o Decreto Municipal nº 10.961 
de 06 de março de 2019, revogando o referido artigo 5º do Decreto nº 
10.709/2018, respeitando assim a decisão da Câmara de Vereadores, bem como 
a Constituição Federal. 

Req. 111/2019 – Requer o envio de ofício à Agência Nacional de 
Telecomunicações (Anatel) e à empresa de telefonia Vivo, solicitando a 
ampliação e qualidade do sinal de telefonia móvel no bairro Conventos. 
 
Req. 112/2019 – Solicita espaço para falar sobre a situação das praças de lazer 
dos bairros do município e sobre barulho no bairro Floresta. 
************************************************************************************ 
    Sala Presidente Tancredo de Almeida Neves, 12 de MARÇO de 2019. 
 

 

 

 

 

 

 

 


