
        CÂMARA DE VEREADORES DE LAJEADO 
          Estado do Rio Grande do Sul 
 

   Sessão Ordinária realizada no dia   23/04/2019 
 

      BOLETIM Nº  012-03/2019 

               E X P E D I E N T E 

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

PODER EXECUTIVO: 
 
- PL nº  040-03/2019 –  Autoriza a contratação temporária de excepcional interesse 
público de 01 (um) Professor de Anos Finais – Geografia. 
 

- Ofício n° 199-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº 140/2019, vereador  Paulo 
Adriano do Silva, encaminho-lhe cópia do contrato firmado com a empresa 
Inviocar Segurança De Veículos Ltda. 
*************************************************************************************************** 

MARIELA PORTZ: (Projeto de Lei CM N° 034-03/2019) 
 

- Projeto de Lei CM N° 034-03/2019 – 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 do Poder Legislativo da cidade de 
Lajeado.  
 
MARIELA PORTZ: (Projeto de Lei CM N° 035-03/2019) 
 

- Projeto de Lei CM N° 035-03/2019 – 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 do Poder Executivo da cidade de 
Lajeado.  
*********************************************************************************
ANTÔNIO MARCOS SCHEFER (Req. 183/2019 e Ind.073) 

Req. 183/2019 – Solicita ao Poder Executivo, por qual razão a solicitação de 
colocação de mais bancos de assento no Posto de Saúde do bairro Centro não foi 
atendida, tendo em vista que isso é em prol principalmente das pessoas idosas que 
frequentam o local e muitas vezes devido à grande demanda não conseguem 
lugar para sentar e aguardar a entrega das fichas de atendimento.      



- SEOSP: Patrolamento e colocação de material (brita/saibro) na Rua Aury 
Stürmer, no bairro Moinhos d’Água, pois os moradores reclamam do precário 
estado de conservação em que se encontra a mesma. 

- SEDETAG/SEOSP: Solicita limpeza e roçada no entorno da antena localizada na 
Rua Júlio May, proximidades da Prefeitura no bairro Centro, visto que o mato está 
altíssimo no local. 

- TRÂNSITO: Solicita uma placa de sinalização indicando “PARE” na Rua Santos 
Dumont interseção com a Rua Pinheiro Machado, no bairro Centro, visto que a 
falta da mesma pode gerar acidentes no local. 

- SEOSP: Solicita melhorias na Rua João Pretto, proximidades da residência nº 288, 
no bairro Jardim do Cedro, parte onde não possui calçamento, pois os moradores 
reclamam da grande quantidade de buracos que há no local. 

- TRÂNSITO: Solicita com urgência o conserto da sinaleira localizada na 
interseção entre a Rua Arnoldo Uhry com a Rua João Fernando Schneider, no 
bairro Jardim do Cedro, pois há um grande fluxo de veículos e crianças que 
circulam pela mesma, podendo ocasionar acidentes no local. 

ADI CERUTTI (Req. 184/2019) 

Req. 184/2019 – Solicita ao Poder Executivo, o motivo da troca do fiscal veterinário 
no Frigorífico Dieter, no Bairro Imigrante. 

ERNANI TEIXEIRA DA SILVA (Ind. 074) 

- Patrolamento, colocação de material (saibro/brita) na Rua Luiza Stein, no Bairro 
Jardim do Cedro, a qual encontra-se em precário estado de conservação, contendo 
várias valetas e buracos, causando enormes dificuldades aos usuários. Fotos 
Anexas. 

- Solicita a Secretaria competente, para que a mesma complete o calçamento, na 
Rua Octavio Trierweiler, esquina com a Rua Carla Tessmann, no Bairro Jardim do 
Cedro. Foto Anexa. 

- Solicita a reforma e pintura dos brinquedos existentes na Praça de Lazer, 
localizada na Rua Delfino Costa, Bairro Conservas. Fotos Anexas. 

- Solicita a colocação de um cano, para colher água e jogar na boca de lobo, na Av. 
Benjamin Constant, em frente ao nº 049, no Bairro Centro. Foto Anexa. 



- Solicita ao Departamento de Trânsito, a pintura de uma faixa de segurança, na 
Rua Silva Jardim, em frente ao Prédio da Acil e da Praça do Chafariz, Bairro 
Centro. Foto Anexa. 

- Solicita com urgência, a instalação de uma porta com chave, onde ficam os 
disjuntores no Parque Professor Theobaldo Dick, ao lado do campo de futebol, em 
frente a Concha Acústica, pois os fios estão desencapados, podendo causar graves 
acidentes. Foto Anexa. 

- Solicita o deslocamento do acesso de cadeirante em frente ao prédio da Acil, pois 
o mesmo se localiza bem em frente a escadaria do prédio mencionado, na Rua 
Silva Jardim, no Bairro Centro. Foto Anexa. 

- Solicita ao Departamento de Trânsito, para que refaça a faixa contínua na Av. 
Benjamin Constant, entre as Ruas Silva Jardim e Oswaldo Aranha, no Bairro 
Centro. Pois conforme a Lei de Trânsito, é infração dobrar para ambos os lados 
que não seja pontilhado. Foto Anexa. 

- Solicita a revisão da canalização de esgoto fluvial na Av. Benjamin Constant, 
entre as Ruas Silva Jardim e Oswaldo Aranha, no Bairro Centro. Segundo relato 
de morador, os canos tem espaço entre si e por isso infiltra água nos terrenos, 
conforme fotos anexas do terreno de nº 085. 

SERGIO MIGUEL RAMBO (Req. 186 e 187/2019) 

Req. 186/2019 – Solicita espaço para falar sobre a falta de monitoras, carência de 
brinquedos e itens de extrema necessidade como (trocadores) nas creches do 
Município de Lajeado e também sobre o Funrural. 

Req. 187/2019 – Solicita a Mesa Diretora, o envio a Presidência da Câmara Federal 
e aos Deputados integrantes da Bancada Gaúcha uma Moção de Repúdio a 
Proposta de Emenda Constitucional – PEC 06/2019 – a Reforma da previdência 
encaminhada pela Presidência da República. A reforma da previdência que vem 
sendo discutida traz desdobramentos seríssimos aos trabalhadores e 
trabalhadoras do país, como aumento das alíquotas de contribuição, idade mínima 
para se aposentar que passará a ser de 65 para homens e mulheres, e o tempo 
mínimo de contribuição salta de 15 anos para 25 anos, além da implementação de 
alíquota para agricultores entre outras medidas que trarão profundas perdas. O 
trabalhador rural começa a trabalhar em média com sete ou oito anos. Pela 
reforma da Previdência Social apresentada na segunda-feira, dia 5, pelo presidente 
Michel Temer esse agricultor só poderá se aposentar aos 65 anos, ou seja, 57 anos 
depois de ter ingressado no ofício. Dados do Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada (IPEA) apontam que, ainda em 2014, 70% das mulheres e 78% dos 
homens começaram a trabalhar antes dos 14 anos de idade. A regra atual prevê a 



aposentadoria para o trabalhador rural aos 60, para homens, e aos 55, mulheres. O 
benefício é um salário-mínimo. O agricultor e a agricultora produzem para si e 
para o sustento de sua família. Esse homem e essa mulher começam a trabalhar 
aos sete, aos oito anos de idade. Tem uma vida extremamente penosa, depende da 
chuva, depende do sol, está exposto a intempéries. É um perfil de trabalho duro, 
que começa muito cedo e muitas vezes lhes são negados os direitos básicos e um 
dos seus maiores estímulos para continuar a produzir no campo e quando chegar 
a aposentadoria ele poder receber um salário-mínimo. É um mito achar que o 
trabalhador rural não contribui para a seguridade social. A contribuição acontece 
quando o produtor rural vende sua produção. Sobre essa produção é aplicada 
uma alíquota de 2,1%. Essa regra é prevista pela Constituição Federal e se estende 
ao produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatário rurais e o pescador artesanal, 
desde que essas atividades sejam realizadas em regime de economia familiar. Com 
a contribuição obrigatória direta defendida na reforma, corre-se o grande risco de 
mais de 80% da nossa base chamada de segurados especiais ir para a assistência 
social porque não terão como pagar regularmente a Previdência. Quem trabalha 
no campo, convive com o resultado da safra. Ele não tem entrada de dinheiro todo 
mês. Ele vive quando a roça que ele plantou estiver no tempo de colher. O 
trabalhador rural não tem como contribuir porque ganha o mínimo do mínimo. 
Mesmo assim ele faz quase um milagre com esse salário-mínimo. Ajuda no custeio 
das lavouras, muitos aposentados compram sementes, complementam a renda 
investindo na lavoura. O agricultor e a agricultora são responsáveis pela maior 
parte dos recursos que são gerados nos municípios, que sustentam o boteco, o 
mercado, que faz girar a economia local. Considerados segurados especiais, os 
trabalhadores das áreas rurais podem se aposentar por idade (60 anos homens e 
55, mulheres), bastando apenas comprovação da atividade no campo. O governo 
quer que esse segmento também passe a contribuir para o regime, com alíquota 
semelhante à do MEl, de 5%. A idade sobe para 65 anos, o que reduzirá em muito 
a qualidade de vida de nosso agricultor. Existem mais de 7 milhões de 
trabalhadores/as rurais que recebem aposentadoria em todo o Brasil. Eles fazem a 
economia funcionar mais do que o Fundo de Participação dos Municípios em 
regiões como o Norte e Nordeste. O impacto da reforma nas economias locais vai 
ser brutal, pequenos comércios podem fechar e pessoas podem ficar 
desempregadas, sem renda. 

CARLOS EDUARDO RANZI (Req. 188, 189, 190, 191 e 192/2019) 

Req. 188/2019 – Solicita ao Poder Executivo, esclarecimento a respeito dos critérios 
adotados para a destinação de valores às entidades assistenciais, tendo em vista 
que são repassados anualmente 13 parcelas de R$ 56.926,40 (totalizando R$ 
740.043,20) ao Abrigo São Chico, enquanto que outras entidades passaram a 
receber repasses inferiores aos anos anteriores, como por exemplo a Associação de 



Pais e Amigos de Deficientes Visuais (Apadev) que recebia cerca R$ 8.900,00 e 
passou a receber R$ 2.968,00. 

Req. 189/2019 – Solicita ao Poder Executivo, os valores gastos com consultorias e 
assessorias desde janeiro de 2017 até a presente data, bem como a modalidade de 
contratação. 

Req. 190/2019 – Reitera ao Poder Executivo, o conteúdo do ofício nº 95/2019, de 07 
de março de 2019, solicitando a relação de postos de combustíveis nos quais os 
veículos da prefeitura estão sendo abastecidos, bem como os valores investidos 
em cada posto. Esclarecendo que o prazo de resposta do ofício 95/2019 já 
ultrapassou o estabelecido pelo Regimento Interno da Câmara de Vereadores que 
é de 30 dias, conforme redação do artigo 215, § 2º. 

Req. 191/2019 – Solicita ao Poder Executivo, se os núcleos de policiamento 
comunitário estão ativos, em quais bairros estão localizados e quantos policiais 
estão atuando. 

Req. 192/2019 – Solicita ao Poder Executivo, providências no sentido de sanar 
problemas de mofo e no ar condicionado junto à sala da aula da turma C2, bem 
como de vazamentos no banheiro e do bebedouro da Escola Municipal de 
Educação Infantil Criança Feliz, localizada no bairro Campestre. 

EDERSON FERNANDO SPOHR (Req. 193, 194 e 195/2019) 

Req. 193/2019 – Solicita ao Poder Executivo, que envie cópia do projeto de 
capeamento asfáltico da Avenida Benjamin Constant, no trecho compreendido 
desde o Loteamento Monte Olimpo até o Loteamento Ledur, no bairro Montanha. 

Req. 194/2019 – Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Marcelo Caumo e para o 
Secretário da Segurança Pública, Paulo Roberto Locatelli Gandin, que estude a 
viabilidade de retirar o estacionamento da Rua Carlos Spohr Filho, na parte que 
compreende da Rua Padre Theodoro Amstad até a Rua São Pedro, no bairro 
Moinhos. A solicitação é de extrema urgência e requerida diversas vezes por 
moradores e pessoas que usam a via e enfrentam os congestionamentos todos os 
dias. 

Req. 195/2019 – Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Marcelo Caumo e para 
Secretaria de Obras e Serviços Públicos, que estudem a viabilidade de instalação 
de uma nova parada de ônibus na Rua Carlos Spohr Filho, entre as Ruas São 
Pedro e José Schmatz, no bairro Moinhos. 

MARIELA PORTZ (Req. 196/2019) 



Req. 196/2019 – Solicita espaço no expediente para falar sobre revisão do código 
de posturas em relação a perturbação. 

NILSON DO ARTE (Req. 197/2019 e Ind. 075) 

Req. 197/2019 – Solicita espaço para falar sobre o viaduto da ERS 130. 

- Conserto do asfalto na Av. Benjamin Constant, junto a parada de ônibus em 
frente a padaria Suíça no bairro florestal. 

- Recolhimento de lixo verde na rua Afonso Celso no Bairro Santo André. 

- Conserto do asfalto na Av. Carlos Spohr Filho em frente a borracharia do Natal, 
no bairro Moinhos. 

ARILENE MARIA DALMORO (Req. 198/2019) 

Req. 198/2019 – Solicita ao Poder Executivo, que notifique os proprietários dos 
terrenos localizados na Rua Belém n° 1700 esquina com a Rua Elida Romana 
Ceregatti Altamayer, no Bairro Universitário, bem como os terrenos laterais que 
fazem divisa com a cercaria do SESI, para que o mesmo providencie a limpeza e 
roçada. Desta forma pedimos que esta providência seja feita o mais breve possível 
para evitarmos a proliferação de roedores, e demais animais peçonhentos, 
precavendo incidentes mais graves.  
***************************************************************************************** 
         Sala Presidente Tancredo de Almeida Neves, 23 de abril de 2019. 
 

 

 

 


