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        CÂMARA DE VEREADORES DE LAJEADO 
          Estado do Rio Grande do Sul 
 

   Sessão Ordinária realizada no dia   19/03/2019 
 

      BOLETIM Nº  007-03/2019 

               E X P E D I E N T E 

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

PODER EXECUTIVO: 
 
- PL nº  031-03/2019 -  Inclui ações na Lei nº 10.446/17 (PPA) e na Lei nº 
10.676/18 (LDO) e autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Especial. 
  
- PL nº  032-03/2019 - Inclui ação na Lei nº 10.446/17 (PPA) e na Lei nº 
10.676/18 (LDO) e autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Especial.   
 
- Projeto de Lei Complementar nº  002-03/2019 - Altera o § 6º do Art. 50 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.   
 
- Ofício nº  125-03/2019  GAP – VETO ao Projeto de Lei CM nº 004-03/2019, 
que: “   Autoriza a contratação temporária de excepcional interesse público de 
até 100 (cem) Professores de Educação Infantil.” 
 
- Ofício nº  103–03/2019  Em resposta ao Ofício nº 025/2019, vereador Carlos 
Eduardo Ranzi– informamos  que os contratos administrativos e as atas de 
registro de preços  firmadas pelo Município podem ser acessados nos seguintes 
links: http://www.lajeado.rs.gov.br. 
 
- Ofício n° 124-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº 016/2019, vereador Nilson do 
Arte esclareço que o Setor de Fiscalização vistoriou o lote e posteriormente, 
emitiu uma notificação ao proprietário para que providencie a roçada e limpeza 
do mesmo.  
Quanto ao ofício 031/2019, vereador Ernani Teixeira da Silva informo que o 
Setor de Fiscalização vistoriou o local e constatou que existem dois lotes com 
caraterísticas semelhantes, assim encaminhou notificação aos proprietários para 
que providenciem a roçada e limpeza dos mesmos. 
 
- Ofício n° 127-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº 016/2019, vereador Carlos 
Eduardo Ranzi esclareço que o IPTU é lançado de acordo com a situação 
cadastral do imóvel ao término do exercício anterior. Esclareço ainda que, o 
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cadastramento do campo que serve como base para diferenciar a alíquota é 
realizado pelo Setor de Cadastro Imobiliário da Secretaria Municipal da 
Fazenda. 
 
- Ofício n° 128-03/2019- Em resposta ao ofício nº 044/2019, vereador Carlos 
Eduardo Ranzi esclareço que no momento há pouca demanda em relação a 
implantação das hortas comunitárias, uma vez que são cultivados vegetais em 
espaços públicos e isso requer tempo e dedicação dos moradores.  
****************************************************************************************** 
ESTADUAIS: 
 
 - 16ª Coordenadoria Regional de Saúde em atenção ao Ofício nº 035-03/2019 
sobre a proposta para melhorar a regulação do Serviço de Atendimento Móvel 
de Urgência – SAMU. 
************************************************************************************************** 
ILDO PAULO SALVI E PAULO ADRIANO DA SILVA: (Projeto de Lei CM 
N° 022-03/2019) 
 

- Projeto de Lei CM N° 022-03/2019 – Altera a ementa e o artigo 1° da Lei n° 
10.677 de 27 de agosto de 2018 que concede remissão  de 75% no imposto 
predial e territorial urbano – IPTU, para os imóveis declarados como área de 
preservação permanente, áreas de preservação florestal e áreas de compensação 
florestal. 
*******************************************************************************
WALDIR BLAU (Ind. 044)  
 
- SEOSP: Solicita a conclusão dos serviços e colocação de material na Rua das 
Industrias, em Alto Conventos. 
 
ANTÔNIO MARCOS SCHEFER (Req. 113, 114 e 115/2019 e Ind. 045) 
 
Req. 113/2019 – Solicita ao Poder Executivo, que seja verificado a denúncia que 
chegou até este vereador de que Agentes Comunitários estariam atendendo 
atrás do balcão no Posto de Saúde do bairro Santo André, ao invés de estarem 
fazendo as visitas diárias às casas dos moradores do bairro. E que caso esteja 
correta esta informação, que sejam tomadas as devidas providências quanto a 
isso, visto que esta situação prejudica a todos. 
 
Req. 114/2019 – Solicita ao Poder Executivo, se está correta a informação de que 
estaria fechado o berçário da EMEI Sabor de Infância do bairro Igrejinha por 
falta de crianças matriculadas, tendo em vista a extensa fila de espera por vagas 
em bairros vizinhos, que poderiam ser direcionadas para a mesma. 
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Req. 115/2019 – Solicita ao Poder Executivo, a pedido dos moradores, que seja 
estudada a possibilidade de construção de um Ginásio de Esportes no bairro 
Conventos, tendo em vista o quanto isso beneficia a todos, tanto para a prática 
de esportes quanto a utilização do mesmo para eventos. 
 
- SEOSP: Solicita que seja providenciada urgentemente a limpeza, e que sejam 
feitas melhorias estruturais no Cemitério Municipal localizado no bairro 
Florestal, pois a parte nova do mesmo, há vazamentos o que está causando 
muito mau cheiro no local. 
 
- SEDETAG: Solicita a pedido dos moradores a poda de algumas árvores 
localizadas na Rua Guilherme Armange no bairro Conventos, pois os 
moradores reclamam que os mesmos estariam já se encostando aos fios de luz, e 
também dificultando a travessia de caminhões no local. 
 
- TRÂNSITO: Reitera o pedido de colocação de uma sinaleira em frente ao 
Colégio Sinodal no bairro Conventos, pois devido ao grande fluxo de veículos 
isso traria mais segurança às crianças que frequentam o local. 
 
- SEOSP: Patrolamento e colocação de material (brita/saibro) na Rua Romeu 
Armange no bairro Conventos, pois os moradores reclamam da quantidade de 
buracos que tem na mesma. 
 
- SEDETAG/SEOSP: Limpeza e recolhimento de lixo verde na pracinha 
localizada na Rua Guilherme Adolfo Rieth no bairro Conventos, pois como o 
local é utilizado principalmente por crianças isso acaba gerando a apreensão de 
haver animais peçonhentos no local.  
 
- SEOSP: Solicita colocação de material (brita/saibro) e que seja passada a 
máquina por cima do mesmo para que não fique solto na Rua Balduíno Drexler 
no bairro Morro 25, pois os moradores reclamam do péssimo estado de 
conservação em que se encontra a mesma. 
 
PAULO ADRIANO DA SILVA (Req. 116, 117 e 118/2019 e Ind. 046) 
 
Req. 116/2019 – Solicita espaço para falar sobre os serviços de Iluminação 
Pública de Lajeado. 
 
Req. 117/2019 – Solicita a Secretaria de Obras e Serviços Públicos, que informe a 
lista mensal de horas extras realizadas por esta Secretaria nos meses de 
Setembro, Outubro, Novembro, Dezembro, Janeiro, Fevereiro. Esta solicitação 
vem a atender a necessidade de saber sobre os gastos públicos com este tipo de 
serviço. 
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Req. 118/2019 – Solicita a Secretaria de Obras e Serviços Públicos, que nos 
informe o nome da empresa responsável pela reforma de lixeiras e o valor 
cobrado por cada unidade reformada. Esta solicitação vem a atender a 
necessidade de saber sobre os gastos públicos com este tipo de serviço.  
 
- SESP: Solicita que seja estudado a possibilidade de colocação de uma faixa 
amarela de carga e descarga na rua João Batista de Mello n° 389, bairro Centro. 
 
ERNANI TEIXEIRA DA SILVA (Req. 119 e 120/2019 e Ind. 047) 
 
Req. 119/2019 – Solicita o envio de ofício ao Presidente da Certel Energia, Sr. 
Erineo José Hennemann, para que seja feita uma base no poste de concreto, pois 
o mesmo está caindo e os fios estão encostando na árvore, na Rua Manoel 
Claudino Vicente esquina com Dorvalino Lopes de Souza, no Bairro Conservas. 
Fotos Anexas. 
 
Req. 120/2019 – Solicita o envio de ofício ao Presidente da Certel Energia, Sr. 
Erineo José Hennemann, para que seja trocado o poste de madeira por um poste 
de concreto, pois o mesmo está podre e amarrado em uma árvore, na Rua 
Estácio de Sá, em frente ao nº 077, no Bairro Jardim do Cedro. Fotos Anexas. 
 
- Patrolamento, colocação de material (saibro/brita), na Rua Manoel Claudino 
Vicente, no Bairro Conservas, a qual encontra-se em precário estado de 
conservação, contendo várias valetas e buracos, causando enormes dificuldades 
aos usuários. Foto Anexa. 
 
- Solicita a colocação de grades de proteção nas duas (02) bocas de lobo, 
localizadas na Rua João Avelino Maria, esquina com a Rua Manoel Claudino 
Vicente, Bairro Conservas. Fotos Anexas. 
 
- Solicita a colocação de uma grade de proteção na boca de lobo, localizada na 
Rua João Fernando Schneider, no Bairro Jardim do Cedro. Foto Anexa. 
 
- Solicita a colocação de um tampão na boca de lobo, na Rua Emilio Haas, 
esquina com a Rua Albino Goutram Arruda, no Bairro Jardim do Cedro. Foto 
Anexa. 
 
- Solicita a roçada e a limpeza da área, ao lado do Projeto Vida, na Rua 
Giuseppe Garibaldi, no Bairro Santo Antônio. Foto Anexa. 
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- Solicita a colocação de braços suporte com lâmpadas, nos postes localizados 
nas Ruas Aline Fabrim Teixeira da Silva e Nelson Eckardt, no Bairro Jardim do 
Cedro, pois o local está totalmente às escuras. Foto Anexa. 
 
- Solicita a canalização na valeta da área verde, Rua Guilherme Henrique Matte, 
no Bairro Conservas. Fotos Anexas. 
 
- Reitera o pedido ao Departamento de Trânsito, a retirada das faixas elevadas 
existentes juntamente aos semáforos, na Av. Senador Alberto Pasqualini com a 
Av. Amazonas, no Bairro Universitário. 
 
- Solicita ao Departamento de Trânsito, uma avaliação para a instalação de uma 
faixa elevada, na Rua Frederico Bertoldo Schneider, próximo ao nº 072, no 
Bairro Universitário, pois o tráfego é intenso, os veículos passam em velocidade 
avançada, o que poderá ocasionar graves acidentes. 
 
- Solicita ao Departamento de Trânsito, uma avaliação para a instalação de uma 
faixa elevada, na Rua Pedro Petry, no entroncamento com a Rua Capitão Pedro  
Siebra, no Bairro Universitário. 
 
EDERSON FERNANDO SPOHR (Req. 121 e 129/2019 e Ind. 048) 
 
Req. 121/2019 – Solicita ao Poder Executivo, que estude a possibilidade de 
proibição do estacionamento em um dos lados da Rua Carlos Gomes, com início 
na Av. Erli José Bach, até a Rua Padre Nóbrega, no bairro Centenário. 
Moradores relatam que em dias de movimento nos estabelecimentos comerciais 
ali localizados, fica quase impossível transitar pela rua referida. 
 
Req. 129/2019 – Solicita ao Poder Executivo, que estude a possibilidade de 
manter o estacionamento apenas de um lado na Rua Capitão Leopoldo 
Heineck, entre as Ruas João Batista de Melo e Bento Rosa, no Bairro Centro. A 
rua é muito estreita e com o grande fluxo de carros e caminhões de 
fornecedores do Supermercado STR, fica impossível e perigoso o tráfego 
normal com estacionamento dos dois lados. Além disso, na mesma área existe 
um estacionamento público, que sempre tem vagas sobrando e poderia suprir 
esse espaço retirado da rua. 
 
- SEOSP: Solicita que verifique um vazamento de esgoto, junto a calçada de 
passeio em frente ao edifício Acvat, na Avenida Benjamin Constant, 428, 
Centro. 
 
- SEOSP: Solicita o conserto do calçamento na Rua Capitão Leopoldo Heineck, 
próximo ao Supermercado STR, no bairro Centro. Devido ao grande fluxo de 
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veículos pesados, o calçamento cedeu em vários pontos, aumentando o risco de 
acidentes pois os motoristas precisam desviar dos mesmos para não estragar 
seus carros. 
 
- SEOSP: Patrolamento e colocação de material em toda a rua João Reinaldo 
Saffran, no bairro São Bento. 
- SEOSP: Solicita que faça a revisão da rede de iluminação da Rua Travessa 
Relindo Bruinsman, no bairro Moinhos d`Água. 
 
- SEOSP: Solicita que faça a instalação de uma parada de ônibus na Rua 1° de 
Maio, próximo ao n° 220, no bairro São Bento. 
 
- SEOSP: Patrolamento e a colocação de material na Rua Aloysio Franz, no 
bairro São Bento. 
 
NILSON DO ARTE (Req. 122 e 123/2019 e Ind. 049) 
 
Req. 122/2019 – Solicita espaço para falar sobre animais abandonados. 
 
Req. 123/2019 – Solicita o envio de ofício a Corsan, para que providenciem 
soluções quanto a pressão da água nas residências do bairro Santo Antônio. 
Pois a pressão é muita, estourando torneiras, chuveiros e canos nas residências 
do bairro, acarretando em despesas e transtornos para os moradores que já se 
sentem prejudicados com a situação. 
 
- Patrolamento e colocação de material na rua Travessa Assex, próximo ao “Lar 
da Menina”, no trecho onde não tem calçamento e está quase impossível 
trafegar. 
 
- Solicita troca de lâmpadas nas seguintes ruas: 
* Rua Bertoldo Sauter, em frente aos nº 110 e 120, no Bairro Santo Antônio. 
* Rua São Leopoldo na esquina com a rua Bernardino Pinto, no bairro Santo 
Antônio. 
* Rua Maria Joana de Freitas com Arnoldo Hury, no bairro Santo Antônio. 
* Rua 26 de Janeiro nº 305, bairro Hidráulica. 
 
- Solicita roçada no canteiro da Arnoldo Hury com a Roque Biasu dos Santos, 
no Bairro Santo Antônio. 
 
- Solicita roçada nas paradas de ônibus do Bairro Santo Antônio. 
 
SERGIO MIGUEL RAMBO (Req. 124/2019 e Ind. 050) 
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Req. 124/2019 – Solicita espaço para falar sobre a revogação do Art. 5º do 
Decreto nº 10.709. 
 
- SEDETAG: Roçada, limpeza das laterais da Rua Godwin Erdmann Cremer no 
Bairro Bom Pastor. As macegas estão invadindo a pista. 
 
- SEOSP: Fechamento de um buraco na Rua Oscar Pedro Scherer, no Bairro 
Planalto, onde termina o calçamento e começa o asfalto. 
 
- SEOSP: Troca de lâmpada na Rua Erni Friedhold Noll, em frente ao nº 155, no 
Bairro Conventos. 
 
- SEOSP: Troca de lâmpada na Rua Erni Friedhold Noll esquina com a Rua 
Benno Schmitt, no Bairro Conventos. 
 
SERGIO LUIZ KNIPHOFF (Req. 125/2019) 
 
Req. 125/2019 – Solicita o envio de ofício ao Excelentíssimo Senhor Governador 
do Estado do Rio Grande do Sul, Sr. Eduardo Leite, moção de apoio à 
convocação imediata de todos os 300 (trezentos) candidatos aprovados no 
último concurso para Soldado Bombeiro Militar, bem como os excedentes 
aprovados, com o objetivo de suprir o efetivo do CBMRS, que hoje se encontra 
com um déficit de aproximadamente 860 (oitocentos e sessenta) soldados 
bombeiros. 
 
CARLOS EDUARDO RANZI (Req. 126, 127 e 128/2019) 
 
Req. 126/2019 – Solicita espaço para falar sobre emendas ao Projeto de Lei nº 
157/2018, que dispõe sobre o Sistema de Transporte Público Coletivo de 
passageiros por ônibus no Município de Lajeado/RS. 
 
1) Fica modificado o art. 7º, passando a ter a seguinte redação: 
“Art. 7° Os serviços de Transporte Público Coletivo são constituiído por de 
linhas que cumprirão itinerários e tabelas horárias, com pontos de embarque e 
desembarque preestabelecidos pelo Poder Público de forma a atender às 
necessidades da população. 
(...) 
“A” – Os pontos de embarque e desembarque deverão ser dotados de: 
cobertura, vedação nas laterais e na parte de trás, calçamento em toda área, 
iluminação, assentos e placas indicativas das linhas que passam pelo local e 
respectivos horários.  
2) Fica modificado o art. 7º, passando a ter a seguinte redação: 



Página 8 de 9 

 

“Art. 7° Os serviços de Transporte Público Coletivo são constituído por de 
linhas que cumprirão itinerários e tabelas horárias, com pontos de embarque e 
desembarque preestabelecidos pelo Poder Público de forma a atender às 
necessidades da população. 
(...) 
“A” - As linhas, horários e mapas dos itinerários deverão ser disponibilizados 
de fácil acesso no site oficial do Poder Executivo. 
3) Fica modificado o art. 7º, passando a ter a seguinte redação: 
“Art. 7° Os serviços de Transporte Público Coletivo são constituído por de 
linhas que cumprirão itinerários e tabelas horárias, com pontos de embarque e 
desembarque preestabelecidos pelo Poder Público de forma a atender às 
necessidades da população. 
Paragráfo 1º - Os serviços de Transporte Público Coletivo deverão 
obrigatoriamente contemplentar os horários de início e término das aulas dos 
estabelecimentos de ensino, bem como contemplar itinerários dos bairros às 
Unidades de Saúde. 
4) Fica modificado o art. 15, passando a ter a seguinte redação: 
Art. 15 Além das condições de idade máxima e média, os veículos integrantes 
da frota deverão atender às seguintes condições específicas: 
(...) 
IV - Serem equipados com ar condicionado. 
5) Fica modificado o art. 39, passando a ter a seguinte redação: 
Art. 39 As revisões tarifárias serão calculadas pela metodologia Planilha 
GEIPOT - Grupo Executivo de Integração da Política de Transportes, instituída 
pela Portaria n.° 644, de 09 de julho de 1993 do Ministério dos Transportes, ou 
outra com credibilidade nacional, considerados os seguintes aspectos: 
Paragráfo único: A planilha referida no caput deste artigo, deverá 
obrigatoriamente estar disponibilizada no site oficial do Poder Executivo.  
6) Fica modificado o art. 17, passando a ter a seguinte redação: 
Art. 17 Normas complementares baixadas pelo órgão competente do Poder 
Público Executivo Municipal estabelecerão as condições da frota quanto aos 
seguintes itens: 
(...) 
III - Condições do layout interno, posição de catraca, pintura externa, letreiros, 
dimensões para disponibilizar publicidade interna e externa, e outros itens 
julgados necessários para a boa prestação dos serviços.  
7) Fica modificado o art. 49, passando a ter a seguinte redação: 
Art. 49 As penalidades serão aplicadas nos seguintes casos, conforme 
estabelecido no Anexo I: 
(...) 
Paragráfo 2º: No interior dos veículos bem como no site oficial do Poder 
Executivo, deverá ser disponibilizado as infrações e penalidades previstas no 
ANEXO I. 
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Req. 127/2019 – Solicita ao Poder Executivo, os motivos pelos quais os 
Sindicatos dos Servidores Públicos Municipais de Lajeado e dos Professores 
Municipais de Lajeado não estão participando do grupo que está 
desenvolvendo a reformulação do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais. 
 
Req. 128/2019 – Solicita a convocação da presidente do Sindicato dos Servidores 
Públicos Municipais de Lajeado para fazer Uso da Tribuna desta Câmara, para 
explanar acerca das Escolas Municipais de Educação Infantil. 
************************************************************************************ 
ARILENE MARIA DALMORO: Req. Nº 130/2019) 
 
 Req. 130/2019 – Solicita o envio de Ofício convidando o Senhor RENATO 
RHODEN, responsável pela empresa PROCIDADE para fazer uso da Tribuna 
Livre, no dia vinte e seis de março, às dezoito horas para explanar sobre o 
Projeto do Transporte Público Coletivo do Município. 
***************************************************************************************** 
  Sala Presidente Tancredo de Almeida Neves, 19 de MARÇO de 2019. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


