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        CÂMARA DE VEREADORES DE LAJEADO 
          Estado do Rio Grande do Sul 
 

   Sessão Ordinária realizada no dia   26/03/2019 
 

      BOLETIM Nº  008-03/2019 

               E X P E D I E N T E 

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

PODER EXECUTIVO: 
 
- PL nº  033-03/2019 – 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. 
 
- Ofício n° 123-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº 048/2019, vereador Carlos 
Eduardo Ranzi, Ofício nº 053/2019 vereador Nilson Duarte e Ofício nº 054/2019 
vereador Ernani Teixeira da Silva esclareço que com relação ao Ofício 048/2019 
a análise de projetos de forma digital está em análise.Em atenção ao  Ofício nº 
053/2019, informo que em 28/02/2019 o setor de Fiscalização fez a vistoria e 
constatou que o mesmo foi roçado e limpo. Quanto ao Ofício nº 054/2019 
informo que o Setor de Fiscalização vistoriou o local no dia 28/02/2019 e 
encaminhou notificação ao proprietário para que providencie a roçada e 
limpeza do mesmo. 
 
- Ofício n° 140-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº 074/2019, do vereador Ernani 
Teixeira e Ofício 076/2019 da vereadora Mariela Portz, esclareço que com 
relação ao ofício 074/2019  o Setor vistoriou o lote e emitiu uma notificação para 
que o proprietário providencie a roçada e limpeza do mesmo. 
 Quanto ao  Ofício nº076/2019, informo que a revisão do Código de Edificações 
já vem acontecendo na Secretária do Planejamento e Urbanismo e tão logo o 
Plano Diretor seja encaminhado à Câmara de Vereadores, esse assunto será 
tratado. 
 
- Ofício nº 141–03/2019  Em resposta ao Ofício nº 572/2018, vereador Antônio 
Marcos Schefer, 735,754 e 780/2018 do vereador Ederson Fernando Spohr e 
748/2018 do vereador Carlos Eduardo Ranzi– esclareço que referente a 
instalação de lombo faixas e quebra molas, adotou-se primeiramente a 
instalação destes redutores de velocidade próximo às escolas, praças e postos de 
saúde.    
******************************************************************************************* 
FEDERAIS: 
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 - Exemplar da Revista BOLETIM CNM – Publicação da Confederação Nacional 
de Municípios – março de 2019.   
***************************************************************************************** 
MUNICIPAIS: 
 
 - Câmara de Vereadores de Mato Leitão em atenção ao Ofício nº 040-03/2019 
sobre a Moção de Repúdio à RGE Sul quanto a demora no restabelecimento de 
energia elétrica após temporais.   
 
 - Câmara de Vereadores de Mato Leitão encaminha Moção de Repúdio à 
empresa Gaucha de Rodovias – EGR pelo estado precário de manutenção e 
conservação que se encontram principalmente as rodovias estaduais em nossa 
região, especialmente o trajeto entre Venâncio Aires e Lajeado.   
************************************************************************************************** 
ARILENE MARIA DALMORO: (Projeto de Lei CM N° 023-03/2019) 
 

- Projeto de Lei CM N° 023-03/2019 – Obriga os estabelecimentos públicos e 
privados localizados no Município de Lajeado a inserir nas placas de 
atendimento prioritário o símbolo mundial da conscientização acerca do 
Transtorno do Espectro Autista – TEA. 

SÉRGIO LUIZ KNIPHOFF: (Projeto de Lei CM N° 024-03/2019) 
 

- Projeto de Lei CM N° 024-03/2019 – Denomina de Rua Paulo Sérgio Merlo 
Esperon a Rua E, localizada no Residencial Largo dos Conventos, no Bairro 
Conventos. 

ERNANI TEIXEIRA DA SILVA: (Projeto de Lei CM N° 025-03/2019) 
 

- Projeto de Lei CM N° 025-03/2019 – Concede o Título de Cidadão Lajeadense 
à Senhora Pastora Nair Lopes Mayerle. 
*******************************************************************************
MARIELA PORTZ (Req. 131/2019) 
 
Req. 131/2019 – Solicita espaço para falar sobre o Smart City Expo Curitiba 
2019.  
 
ANTÔNIO MARCOS SCHEFER (Req. 132/2019 e Ind. 051) 
 
Req. 132/2019 – Solicita ao Poder Executivo, que seja estudada a possibilidade a 
pedido dos moradores do bairro Conventos, de ser construído mais um posto 
de Saúde no bairro Conventos, tendo em vista a tamanha extensão do bairro, 
gerando assim uma grande demanda de atendimentos que na maioria das 
vezes não é suprida pelo já existente. 
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Req. 142/2019 – Solicita ao Poder Executivo, quantas vagas em creches 
particulares já foram adquiridas pelo município, e quais as instituições em que 
as mesmas foram adquiridas, visto que, diariamente, diversas mães procuram 
este vereador em busca de informações sobre esta situação. 
 
- SEDETAG: Solicita a pedido dos moradores, a poda de algumas árvores 
localizadas na Rua Léo Francisco Tischer, proximidades da residência nº 67, no 
bairro Centenário, pois os moradores reclamam que os galhos das mesmas 
estariam já se encostando aos fios de luz, podendo ocasionar acidentes no local. 
 
- SEOSP: Substituição de lâmpadas queimadas nos endereços citados abaixo, 
pois os moradores reclamam da insegurança nestes locais devido à falta de 
iluminação. 
 
* Reiterando na Rua São João Bosco, proximidades das residências nº 240, no 
bairro Conservas. 

* Rua Guilherme Adolfo Rieth, proximidades das residências nº 215, no bairro 
Conventos. 

- SEOSP: Reitero a solicitação de colocação de uma parada de ônibus na 
interseção entre a Rua José Franz com a Rua Elecir José Cassuli, no bairro 
Conventos, pois os moradores reclamam de não terem onde se abrigar para 
aguardar o ônibus principalmente em dias de chuva ou calor intenso. 

- SEOSP: Reiterando o pedido dos moradores para que sejam feitas melhorias 
como patrolamento e colocação de material (brita/saibro) no final da Rua 
Delfino dos Santos Costa, parte onde não á asfalto no bairro Conservas, tendo 
em vista a dificuldade de travessia no local devido ás más condições de 
conservação em que se encontram a mesma. 

WALDIR BLAU (Req. 133/2019) 

Req. 133/2019 – Solicita espaço para falar sobre a precariedade da iluminação 
pública em nosso município. 

ADI CERUTTI (Req. 138/2019 e Ind. 052) 

Req. 138/2019 – Solicita ao Poder Executivo, cópias de ofício de todo o acordo 
judicial realizado com a Empresa WK Borges, referente a multa de R$ 2 milhões, 
das irregularidades nas licitações de serviços com a referida empresa. Para fins 
de Direito. 
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- SEMA: Solicita a limpeza da Praça na Rua Estrela, no Bairro Olarias. Solicita 
também estudo para transferência de alguns roedores para espaços mais 
adequados. 

ARILENE MARIA DALMORO (Req. 134/2019) 

Req. 134/2019 – Solicita a Secretaria de Educação, que forneça maiores 
informações sobre a compra de vagas, nas creches particulares: 

Nome das creches contratadas; 

Qual é a estimativa de vagas por creche que estão disponibilizadas; 

Valor pago por vaga: 

Número de vagas já fornecidas; 

Número de vagas compradas; 

Número de criança na fila de espera; 

Número de crianças contempladas por creche. 

NILSON DO ARTE (Req. 135/2019 e Ind. 053) 

Req. 135/2019 – Solicita espaço para falar sobre Vacinação. 

- SEOSP: Patrolamento e colocação de material nas ruas Elir Léo Bohrer e Arcelo 
Griebeler, ambas no bairro Jardim do Cedro, pois existem valetas formadas 
pelas chuvas que atravessam essas ruas, tornando praticamente impossível 
transitar por elas. 

- SEOSP: Troca de várias lâmpadas na Av. João Goulart e Paulo Emilio Thiesen 
em toda a sua extensão. Várias lâmpadas queimadas nessas avenidas. 

- SEOSP: Pintura de meio-fio no entorno da praça do chafariz. 

- SEOSP: Manutenção da praça do chafariz, lâmpadas queimadas e canteiros 
quebrados. 

- SEOSP: Recolhimento de lixo verde em várias ruas do Bairro Moinhos. 

SERGIO MIGUEL RAMBO (Req. 136 e 137/2019) 
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Req. 136/2019 – Solicita a Secretaria Municipal da Educação, que informe o 
valor total investido na obra da Creche do Bairro Bom Pastor, obra está situada 
na Rua Eugenia Mello de Oliveira Kichheim. 

* Valor pago a construtora (mão de obra); 

* Valor gasto em material. 

Req. 137/2019 – Solicita a Secretaria Municipal da Educação, que informe o 
valor total investido na obra da Creche Doce Infância do Bairro Conventos, com 
os aditivos solicitados pela construtora e a certidão de conclusão da obra da 
mesma. 

ERNANI TEIXEIRA DA SILVA (Req. 139/2019 e Ind. 054) 

Req. 139/2019 – Solicita ao Poder Executivo, que seja colocado urgentemente 
um Agente de Segurança na portaria, das Escolas da rede Municipal, para 
maior segurança aos alunos das referidas. 

- Solicita a limpeza e a desobstrução nas bocas de lobo e nas entradas da galeria 
fluvial, Rua Décio Martins Costa, no Bairro Hidráulica, isso, para dar uma 
maior vazão à água. Fotos Anexas. 

- Solicita a reforma da calçada de passeio, na Rua Bento Gonçalves, trecho entre 
o prédio de nº 1111 até a Rua Pinheiro Machado, no Bairro Centro, pois no 
trecho referido há muitos desníveis. Fotos Anexas. 

- Solicita o recolhimento de lixo verde/seco, na Rua Santo Inácio, no Bairro 
Hidráulica, pois no local há em torno de 10m. de galhos. Fotos Anexas. 

- Solicita a limpeza e a desobstrução na canalização das bocas de lobo, na Rua 
Antônio de Souza Neto, Bairro Carneiros. Fotos Anexas. 

- Solicita a colocação de um banco na parada de ônibus, juntamente à Praça de 
Lazer, na Rua Antônio de Souza Neto, Bairro Carneiros. Foto Anexa. 
Reivindicação esta, dos moradores do referido bairro. Foto Anexa. 

- Solicita a reforma e pintura dos brinquedos existentes na Praça de Lazer, 
localizada na Rua Antônio de Souza Neto, no Bairro Carneiros. Fotos Anexas. 

- Solicita a colocação de 8m. de grade de proteção, desde o início da passarela 
na BR 386, na Rua João Affonso Stratmann, esquina com a Rua José Bonifácio, 
no Bairro Hidráulica, solicitação está, para evitar acidentes. Foto Anexa. 
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- Solicita a retirada de um murinho de tijolos, bem ao lado da boca de lobo, 
localizada na Rua Washington Luiz, em frente ao prédio de nº 301, no Bairro 
São Cristóvão. Foto Anexa. 

- Solicita o recolhimento de lixo verde/seco, na Av. Sete de Setembro, nas 
proximidades do nº 1570, no Bairro Moinhos. 

- Solicita o recolhimento de lixo verde/seco, na Av. Sete de Setembro, em frente 
ao prédio de nº 1626, no Bairro Moinhos. 

- Solicita o recolhimento de lixo verde/seco, na Rua Borges de Medeiros, nas 
proximidades do nº 894, no Bairro Centro. 

- Solicita o recolhimento de lixo verde/seco, na Rua Borges de Medeiros, em 
frente ao prédio de nº 431, no Bairro Centro. 

- Solicita o recolhimento de lixo verde/seco, na Rua Borges de Medeiros, em 
frente ao nº 635, no Bairro Centro. 

- Solicita o recolhimento de lixo verde/seco, na Rua Borges de Medeiros, em 
frente ao nº 856, no Bairro Centro. 

PAULO ADRIANO DA SILVA (Req. 140 e 141/2019 e Ind. 055) 

Req. 140/2019 – Solicita a Secretaria de Educação e a Secretaria de Segurança 
Pública, inclusive trânsito, que informe da possibilidade da instalação de 
Câmaras de Monitoramento e da colocação de um vigia na Escola de Ensino 
Fundamental Dom Pedro I, Bairro Jardim do Cedro. 

Req. 141/2019 – Solicita ao Poder Executivo, que informe quais os 
procedimentos tomados para a instalação de GPS nos veículos oficiais do 
município, tendo em vista que foi aprovado por esta Legislatura uma lei que 
regulamenta a utilização de veículos para serviços terceirizados. 

- SEOSP: Solicita a troca/colocação de lâmpadas queimadas nos seguintes 
endereços: 

* Avenida Senador Alberto Pasqualini, em frente à Igreja Católica do Bairro São 
Cristóvão; 

* Rua Zenira Rodrigues Capoani nº 180, Bairro Montanha; 
 
* Rua Fialho de Vargas nº 141, bairro Centro. 
***************************************************************************************** 
  Sala Presidente Tancredo de Almeida Neves, 26 de MARÇO de 2019. 


