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        CÂMARA DE VEREADORES DE LAJEADO 
          Estado do Rio Grande do Sul 
 

   Sessão Ordinária realizada no dia   02/04/2019 
 

      BOLETIM Nº  009-03/2019 

               E X P E D I E N T E 

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

PODER EXECUTIVO: 
 
- PL nº  034-03/2019 –  Autoriza a contratação temporária de excepcional 
interesse público de 01 (um) professor de educação infantil, 01 (um) auxiliar de 
biblioteca, 02 (dois) agentes comunitários de saúde e 02 (dois) monitores de 
creche. 
 
- PL nº  035-03/2019 – Inclui eventos na Lei Municipal nº 10.757, de 24 de 
dezembro de 2018, que aprovou o Calendário de Eventos do Município de 
Lajeado para o exercício de 2019. 
 

- Ofício n°0151-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº 093/2019, vereador Sergio 
Luiz Kniphoff e ofício nº 101/2019 dos vereadores Paulo Adriano do Silva, 
Carlos Eduardo Ranzi e Antônio Marcos Schefer informamos que em relação ao 
ofício 093/2019 a Secretaria da Educação está ampliando o atendimento em 
turno integral para alunos do ensino fundamental. 
Quanto ao ofício  nº 101/2019 informamos que em 08/03/2019, foi publicado 
no Diário Ofícial, o Decreto nº 10.961 de 06 de março de 2019 que revogou o Art. 
5° do Decreto n° 10.709 de 16 de agosto de 2018. 
 
- Ofício n°0152-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº 655/2018, do vereador Carlos 
Eduardo Ranzi a Secretaria de Segurança Pública esclarece que a Avenida 
Avelino Talini é um elo de ligação entre dois grandes bairros, atravessando o 
bairro Universitário, o fechamento dessa via causaria grande transtorno para 
quem se dirige ao centro da cidade. 
 
- Ofício nº0153–03/2019  Em resposta ao Ofício nº 639/2018, vereador Waldir 
Gich a Secretaria de Segurança Pública esclarece que todas as vias transversais à 
Avenida Senador Alberto Pasqualini, desde a ERS 130 até a Avenida Alberto 
Muller , possuem padrão adotado tornando-as preferenciais. 
 
- Ofício nº0154–03/2019  Em resposta ao Ofício nº 543/2018, vereador Paulo 
Adriano da Silva informa que no local destinado ao Pronto Atendimento do 
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Hospital foi implantado uma placa delimitando tempo de 15 minutos com pisca 
alerta ligado. 
 
- Ofício nº0155–03/2019  Em resposta ao Ofício nº 623/2018, vereador Carlos 
Eduardo Ranzi e ofícios 624 e 625/2018 do vereador Ederson Fernando Spohr , 
em relação ao ofício n º 623/2018 a Secretaria de Segurança Pública informa que 
a inclusão de mais linhas de ônibus está proposta no estudo de reformulação do 
transporte coletivo. 
 
Quanto ao ofício 624/2018 esclarece que a implantação da lombo faixa no local 
indicado encontra-se em estudo. Em relação ao ofício 625/2018, destaca que a 
placa já foi realocada. 
 
- Ofício nº0157–03/2019  Em resposta ao Ofício nº 801/2018, vereador Sergio 
Miguel Rambo o Departamento de Trânsito informa que adota padronização 
das placas e regramento para diversas ruas do Município. 
************************************************************************************************** 
MUNICIPAIS: 
 

 - Conselho Municipal de Educação em atenção ao Ofício nº 043-03/2019 do 
Vereador Carlos Eduardo Ranzi, sobre a legalidade do Artigo 5º do Decreto 
Municipal nº 10.709/2018, em relação as vagas na educação infantil.  
************************************************************************************************** 

ADI CERUTTI: (Projeto de Lei CM N° 026-03/2019) 
 

- Projeto de Lei CM N° 026-03/2019 – Dispõe sobre serviços de terraplanagem, 
aterramento e colocação de materiais para empresas da cidade de Lajeado.  
 
MARIELA PORTZ: (Projeto de Lei CM N° 027-03/2019) 
 
- Projeto de Lei CM N° 027-03/2019 – Veda a nomeação para cargos em 
comissão de pessoas que tenham sido condenadas pela Lei Federal n° 11.340, de 
07 de agosto de 2006 (Lei Maria da Penha), no âmbito da cidade de Lajeado. 
 
WALDIR BLAU: (Projeto de Lei CM N° 028-03/2019) 
 
- Projeto de Lei CM N° 028-03/2019 – Altera dispositivos da Lei n° 8.485 de 16 
de dezembro de 2010. 
*******************************************************************************
CARLOS EDUARDO RANZI (Req. 143, 144, 145 e 146/2019) 

Req.143/2019 - Solicita ao Poder Executivo, a contratação de 
vigilante/segurança para o Parque Professor Theobaldo Dick. 
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Req.144/2019 - Solicita ao Poder Executivo, informações acerca de quais 
providências estão sendo tomadas quanto aos cavalos soltos no bairro Jardim 
do Cedro. 
 
Req. 145/2019 - Solicita ao Poder Executivo, que encaminhe projeto de lei que 
garanta alimentação aos professores e funcionários das Escolas Municipais de 
Educação Infantil e Fundamental (Merenda Pedagógica). Atualmente, 
professores e funcionários são proibidos de tomar refeição junto com seus 
alunos. Há diversos relatos de que diariamente refeições não consumidas pelos 
alunos são descartadas no lixo e não podem ser consumidas por professores e 
funcionários. Ainda, possibilitar aos professores realizarem suas refeições 
juntos aos alunos também é uma questão pedagógica. 
 
Req. 146/2019 - Solicita ao Poder Executivo, a contratação de vigilante/ 
segurança para a Escola Municipal de Educação Infantil Amiguinhos do Jardim, 
localizada no bairro Jardim do Cedro, notadamente nos horários de início e fim 
das aulas (6h30min às 8h30min e 16h30min às 18h30min), reforçando a 
solicitação da Associação de Pais e Funcionários da Escola através do ofício nº 
001/2019. 
 
ANTÔNIO MARCOS SCHEFER (Req. 147, 148, 149 e 150/2019) 
 
Req. 147/2019 - Solicita ao Poder Executivo, que verifiquem a denúncia que 
chegou a este vereador de que funcionários do Posto de Saúde do Bairro Santo 
Antônio estariam tratando de forma inadequada os pacientes, situação está que 
é inadmissível, por isso se for verifica que sejam tomadas as devidas 
providências. 
 
Req. 148/2019 - Solicita ao Poder Executivo, que informe como é feito o cálculo 
do IPTU dos moradores dos Condomínios Novo Tempo I e II, pois os valores 
são altos tendo em vista que se tratam de pessoas carentes com baixas condições 
financeiras que na maioria das vezes não possuem nenhum tipo de renda. 
 
Req. 149/2019 - Solicita ao Poder Executivo, que seja regularizado todos os 
terrenos da Prefeitura principalmente os localizados na Rua Pompilho Leandro 
da Rosa, no bairro Santo Antônio. Requerimento feito a pedido de moradores 
que alegam querer pagar seus impostos, para que assim tenham direito a 
saneamento básico, mas estão impossibilitados pela falta da regularização dos 
mesmos. 
 
Req. 150/2019 - Solicita ao Poder Executivo, que seja notificado o proprietário 
do terreno localizado na interseção entre a Rua Ceará, em frente à residência nº 
541, no bairro Carneiros, e que sejam tomadas as devidas providências quanto 
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ao mesmo, pois o mato está altíssimo causando uma grande proliferação de 
ratos e insetos no local. 
 
- SEOSP: Solicita a substituição de lâmpada queimada localizada na Rua José 
Pedro Bonaldo, proximidades das residências nº 86 e nº 48, no bairro Carneiros, 
pois os moradores reclamam da insegurança no local devido à falta de 
iluminação. 
 
- SOSUR/SAURB: Solicita melhorias estruturais, como o conserto de 
equipamentos da academia ao ar livre localizada na área verde da Rua Afonso 
Hass, no bairro Carneiros, e a manutenção das goleiras no campinho de futebol 
também no local, pois os moradores reclamam do perigo de acidentes devido à 
má conservação em que eles se encontram. 
 
- SEOSP: Solicita a pedido dos idosos do bairro Moinhos, que frequentam os 
bailes da 3ª idade do município, que seja feita a colocação de bancos de assento 
do outro lado da Oficina Scheeren na Av. Sete de Setembro, pois eles alegam 
que no local ficaria melhor para poderem aguardar pelo ônibus. 
 
- SEOSP /SAURB: Solicita a limpeza e roçada nos endereços citados abaixo, 
pois os moradores reclamam que o mato está altíssimo dificultando a travessia 
nestes locais: 
* Ciclovia localizada na Rua Osvaldo Aranha, principalmente atrás da Empresa 
de Vinagre Prinz, no bairro Centro. 
* Rua Afonso Hass, proximidades da residência nº 142, no bairro Carneiros. 
* Rua Comandante Wagner proximidades da residência nº 641, no bairro Alto 
do Parque. 
 
- SEDETAG: Limpeza e recolhimento de lixo verde localizado na Rua Ernesto 
Ruthnerem, no bairro Carneiros. E também a substituição de lâmpada 
queimada frente à residência nº 30 e nº 117 na mesma. 
 
- Trânsito: Solicita a colocação de quebra-molas ou de algum outro tipo de 
redutor de velocidade nos endereços citados a baixo, pois os moradores 
reclamam do perigo de acidentes devido à alta velocidade que os veículos 
circulam nestes locais. 
* Na Rua General Mallet, em frente à residência nº 158, no bairro Americano. 
 
- SEOSP: Solicita que sejam tomadas as devidas providências quanto a um fio 
de alta tensão que foi rompido por um caminhão na Rua Rio Grande do Norte, 
proximidades da residência nº 1755, no bairro Universitário, pois os moradores 
alegam estar sem iluminação pública após o ocorrido no local. 
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ERNANI TEIXEIRA DA SILVA (Req. 151/2019 e Ind. 057) 
 
Req. 151/2019 - Solicita ao Poder Executivo, que seja feita uma fiscalização 
juntamente aos semáforos, se tratando dos artistas de rua, pois os mesmos 
fazem apresentações com facões (arma branca), o que é preocupante a todos. 
Pois os mesmos podem se machucar, assim como, aos demais transeuntes. 
Levando em conta a onda de violência que atualmente estamos vivenciando. 
 
- Solicita a colocação de piso (concreto) no abrigo (parada de ônibus), localizado 
na Rua João Sebastiany, esquina com a Rua dos Cinamomos, no Bairro 
Montanha, pois nos dias chuvosos, se acumula muito barro, o que dificulta aos 
usuários que dependem de ônibus. Foto Anexa. 
 
- Solicita a reforma e pintura dos brinquedos existentes na Praça de Lazer, 
localizada na Rua João Sebastiany, no Bairro Montanha. Fotos Anexas. 
 
- Solicita a roçada e a limpeza da Área Verde, na Rua Raymundo Sieben, 
esquina com a Rua Décio Senir Zimmer, no Bairro Floresta. Fotos Anexas. 
 
- Solicita a construção de uma boca de lobo, na esquina das Ruas Ervin Seidel e 
Pedro Inácio Oliveira, no Bairro Floresta. Foto Anexa. 
 
- Solicita a instalação de uma Praça de Lazer com brinquedos na Área Verde 
localizada na Rua Raymundo Sieben, esquina com a Rua Décio Senir Zimmer, 
no Bairro Floresta. Pois as crianças do referido bairro, não tem onde brincar. 
 
- Solicita o conserto do calçamento, em frente ao abrigo (parada de ônibus), na 
Rua Das Nogueiras, nº 1534, no Bairro Montanha. Foto Anexa. 
 
- Solicita para que seja concluída urgentemente a pista de caminhada, 
juntamente a Praça de Lazer, na Rua João Sebastiany, no Bairro Montanha. 
Inclusive a mesma fora prometida há quase dois anos. Fotos Anexas. 
 
- Solicita o recolhimento de lixo verde e de entulhos, na Rua Otelo Rosa, em 
frente à residência de nº 078, no Bairro São Cristóvão. 
 
- Solicita a poda das árvores, na Rua Otelo Rosa, em frente à residência de nº 
078, assim como, ao lado da residência de nº 090, no Bairro São Cristóvão. 
 
- Solicita a troca da placa indicativa da Rua denominada de Vitor Meireles, no 
Bairro Centenário, pois a atual, está totalmente apagada. 
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- Solicita a colocação de piso (concreto) no abrigo (parada de ônibus), localizado 
na Rua Das Nogueiras, em frente ao prédio de nº 1534, no Bairro Montanha, 
pois nos dias chuvosos, se acumula muito barro, o que dificulta aos usuários 
que dependem de ônibus. Foto Anexa. 
 
- Solicita o conserto do banco (assento), no abrigo (parada de ônibus), 
juntamente à Praça de Lazer, na Rua João Sebastiany, esquina com a Rua Dos 
Cinamomos, no Bairro Montanha. Pois da forma que o mesmo se encontra, 
poderá causar acidentes. Foto Anexa. 
 
WALDIR BLAU (Req. 152/2019) 
 
Req. 152/2019 – Solicita espaço para falar sobre a precariedade da iluminação 
pública em nosso município. 
 
WALDIR SÉRGIO GISCH (Ind. 058) 
 
- SEDETAG: Solicita o recolhimento de lixo Verde nos Bairros, Florestal, 
Moinhos. 
 
- SEDETAG: Recolhimento de Entulhos na Rua Delfino dos Santos Costa, no 
Bairro Conservas. 
 
- SEDETAG: Roçada geral no Bairro Conservas, em toda a Av. Beira Rio e na 
Avenida Benjamin Constant, a partir do Bairro Montanha. 
 
SERGIO MIGUEL RAMBO (Req. 153 e 154/2019) 
 
Req. 153/2019 - Solicita espaço para falar sobre a Iluminação Pública. 

Req. 154/2019 - Solicita ao Poder Executivo, que informe a esta Casa Legislativa, 
motivo pelo qual foi fechado o berçário da EMEI Sabor de Infância no Bairro 
Igrejinha, sabendo que há uma grande demanda de crianças na lista de espera 
no Município de Lajeado. 
* Quantidade de crianças na turma do berçário; 
* Quantidade de crianças que estão na espera por uma vaga no berçário nos 
bairros próximos do bairro. 
 
ARILENE MARIA DALMORO (Req. 155 e 156/2019) 
 
Req. 155/2019 - Solicita a Secretaria de Obras, que melhore a iluminação 
existente nos locais citados a seguir, pois a atual é deficiente tanto para iluminar 
as calçadas, como para aa segurança das pessoas que transitam nestes locais: 
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* Rua Oscar Karnal, nas proximidades do Colégio Estadual Fernandes Vieira, 
no bairro Centro.  
* Rua Julio May, na quadra onde localiza-se o Cras – Bairro Centro. 
 
Req. 156/2019 - Solicita a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, a 
troca de lâmpadas queimadas nos seguintes endereços: 
 
* ERS 413 n° 3195, no Bairro Moinhos D`água, em frente à Igreja AME. 
* Rua José Schmatz n° 1483, no Bairro Florestal. 
 
ADI CERUTTI (Req. 157 e 158/2019 e Ind. 059) 
 
Req. 157/2019 - Solicita ao Poder Executivo, informações quanto a repasses de 
auxílios para os Clubes de Mães e Corais do município. 
 
Req. 158/2019 - Parabeniza a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, 
pelos trabalhos realizados nos Bairros Carneiros e Alto Conventos. 
 
- SEOSP: Solicita a manutenção das estradas do Bairro Imigrante. 
 
EDERSON FERNANDO SPOHR (Req. 159/2019 e Ind. 060) 
 
Req. 159/2019 - Solicita ao Poder Executivo e ao Secretário as Saúde, que 
informe quem foram os responsáveis pelo procedimento de cirurgia, internação 
e avaliação da paciente Geni Lorezi da Silva, no Hospital São Casa de 
Misericórdia de Porto Alegre. Chegou até este Vereador as denúncias de que a 
paciente não recebeu os tratamentos adequados para se recuperar do processo 
cirúrgico e muito menos o transporte seguro para que retornasse para Lajeado. 

- SEOSP: Troca de lâmpada queimada na Rua das Palmeiras, em frente à casa 
de n° 304, no bairro São Bento. 

NILSON DO ARTE (Req. 160 e 161/2019 e Ind. 061) 
 
Req. 160/2019 - Solicita espaço para falar sobre acessos ao município. 
 
Req. 161/2019 - Solicita a Secretaria do Planejamento, que seja notificado o 
proprietário dos terrenos situados na Av. Arno Dahmer, esquina com a rua 
Reinoldo Oscar Zart. Os terrenos estão com o mato muito alto, proliferando 
animais peçonhentos no local. 
 
- SEOSP: Troca de lâmpadas na Av. Beira Rio, na parada (8), após a entrada do 
Bairro santo Antônio, no sentido Centro – Morro 25. 
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- SEOSP: Troca de lâmpada na subida da entrada do bairro Santo Antônio. 
Primeiro poste. 
 
- SEOSP: Troca de lâmpada na Av. Senador Alberto Pasqualini após a sinaleira 
da esquina com a Av. Amazonas no sentido Centro – bairro, lado direito. 
 
- SEOSP: Troca de lâmpada na Av. Senador Alberto Pasqualini, logo abaixo do 
Posto de combustíveis Lenhardt; no sentido Bairro – Centro. 
 
- SEOSP: Troca de duas lâmpadas em frente ao condomínio Evert na Av. 
Senador Alberto Pasqualini, bairro Universitário. 
 
- SEOSP: Instalação de um ponto de luz (poste, haste e lâmpada), junto a 
entrada do Bandeirantes na Av. Rio Grande do Norte, no bairro Universitário. 
Isto é um anseio da comunidade local. 
 
- SEOSP: Troca de lâmpada na Rua Júlio de Castilhos, em frente a Caixa 
Econômica Federal. 
 
- SEOSP: Roçada nas calçadas e na rua Eugênia A. Schmidt, no bairro Verdes 
Vales, por toda a sua extensão. 
***************************************************************************************** 
         Sala Presidente Tancredo de Almeida Neves, 02 de ABRIL de 2019. 
 


