
        CÂMARA DE VEREADORES DE LAJEADO 
          Estado do Rio Grande do Sul 
 

   Sessão Ordinária realizada no dia   30/04/2019 
 

      BOLETIM Nº  013-03/2019 

               E X P E D I E N T E 

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

PODER EXECUTIVO: 
 
- PL nº  041-03/2019 –  Autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Especial. 
 
- PL nº  042-03/2019 –  Autoriza o Poder Executivo a parcelar débitos da empresa 
Stacione Rotativo Ltda. 
 
- Ofício n°0182-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº 042 e 047/2019, vereador Carlos 
Eduardo Ranzi e 057/2019 do vereador Sergio Luiz Kniphoff, informo que em 
relação ao ofício 042/2019 estão sendo realizados encontros para tratativas e 
definições quanto ao andamento do projeto Lixo Certo. Quanto ao ofício 
047/2019, informo que pretende-se realizar o plantio das referidas mudas nativas, 
decorrentes da quitação de Reposições Obrigatórias do Município.Em relação ao 
ofício 057/2019, encaminho a cópia da licença ambiental que dispõe sobre a 
implantação de infraestrutura de mobilidade na rua Capitão Leopoldo Heineck. 
 
- Ofício n°0184-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº 725/2018 do vereador Sergio 
Miguel Rambo e ofício 726/2018 do vereador Ederson Fernando Spohr informa 
que; em relação ao ofício n° 725/2018 a secretaria do Meio Ambiente com base no 
parecer técnico que a intervenção realizada na Rua Wilibaldo Eckhardt foi 
regularizada.Quanto ao ofício 726/2018 a Secretaria de Obras e Serviços Públicos  
informa que, a manutenção das vias públicas de pavimento asfáltico é realizada 
rotineiramente. 
 
- Ofício n°0207-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº 153/2019 do vereador Antônio 
Marcos Schefer e ofício 161/2019 do vereador Nilson do Arte informa que em 
relação ao ofício 153/2019 a Secretaria Municipal do Planejamento e Urbanismo 
encaminhou a notificação aos proprietários dos lotes. 
Quanto ao ofício n° 161/2019 informa que os fiscais do setor vistoriaram o local 
indicado e constataram que os lotes já foram roçados. 
 
- Ofício n°0212-03/2019  - Em resposta ao Ofício nº 151/2019 do vereador Antônio 



Marcos Schefer e Ofício 158/2019 do vereador Adi Cerutti a Secretaria da Fazenda 
informa que em relação ao ofício 151/2019  cálculo do IPTU de 2019 dos imóveis 
localizados nos Condomínios Novo Tempo | e || foram realizados com base na 
sistemática do Código Tributário Municipal.Quanto ao ofício n° 158/2019 A a 
Secretaria da Cultura Esporte e Lazer informa que os repasses de auxílios  não são 
mais permitidos desde janeiro de 2017.. 
 
- Ofício n°0213-03/2019  - Em resposta ao Ofício nº 180/2019 do vereador Paulo 
Adriano da Silva informa que  encaminha a cópia do Decreto . 
 
- Ofício n°0214-03/2019  - Em resposta aos Ofícios nº  171 e 172/2019 do vereador 
Ernani Teixeira da Silva e ofício nº 175/2019 do vereador Antônio Marcos Schefer 
informa que em relação ao ofício 171/2019 a Secretaria do Planejamento e 
Urbanismo vistoriou o local e constatou que não existe numeração par. Quanto ao 
ofício 172/2019 a Secretária do Planejamento e Urbanismo esclarece que a situação 
é proveniente do complexo de prédios Novo Tempo e que a sindica foi orientada a 
realizar a limpeza periódica.Em relação ao ofício nº 175/2019 a fiscalização 
constatou que o referido lote foi murado e comporta uma construção interna, 
quanto aos lotes lindeiros ao nº 641 , o lote ao lado direto encontra-se roçado e 
limpo. 
*************************************************************************************************** 

FEDERAIS: 
 
 - ANATEL – Agência Nacional de Telecomunicações em atenção ao Ofício nº 107-
03/2019 sobre a ampliação da cobertura de sinal de telefonia móvel na localidade 
do bairro Conventos.   
**************************************************************************************** 
CARLOS EDUARDO RANZI, ARILENE MARIA DALMORO, SÉRGIO LUIZ 
KNIPHOFF E PAULO ADRIANO DA SILVA: (Projeto de Lei CM N° 036-
03/2019) 
 

- Projeto de Lei CM N° 036-03/2019 – Dispõe sobe a venda da folha de 
vencimentos dos servidores públicos municipais e dá outras providências. 
 
CARLOS EDUARDO RANZI, ARILENE MARIA DALMORO, SÉRGIO LUIZ 
KNIPHOFF E PAULO ADRIANO DA SILVA: (Projeto de Lei CM N° 037-
03/2019) 
 

- Projeto de Lei CM N° 037-03/2019 – Altera a Lei Municipal n° 9251/2013, a qual 
dispõe sobre a inserção de textos nos carnes de IPTU e dá outras providências. 
*********************************************************************************
WALDIR BLAU (Ind. 076) 



- SEOSP: Solicita o conserto da boca de lobo localizada na Rua Pedro Beuren, 
esquina que vai para Nova Santa Cruz. 

ANTÔNIO MARCOS SCHEFER (Req. 199 e 200/2019 e Ind. 077) 

Req. 199/2019 – Solicita ao Poder Executivo, a pedido dos moradores, que seja 
estudada a possibilidade de construção de um Ginásio de Esportes no bairro 
Igrejinha, tendo em vista o quanto isso beneficia a todos, tanto para a prática de 
esportes quanto a utilização do mesmo para eventos. 

Req. 200/2019 – Solicita ao Poder Executivo, por qual razão a solicitação de 
substituição da parada de ônibus localizada em frente ao Ginásio Esportivo no 
bairro Conservas, não foi atendida, tendo em vista que os moradores reclamam de 
não terem onde se abrigar para aguardar o ônibus principalmente em dias de 
chuva ou calor intenso, visto que a mesma não possui telhado. 

- SEOSP: Solicita que sejam tomadas as devidas providências quanto a buracos 
localizados na interseção entre a Rua Otto Schmidt e a Rua Silvestre Purper, no 
bairro São Bento, pois os moradores reclamam da dificuldade que é passar no 
local devido os mesmos. 

- SEOSP: Solicita a substituição de uma lâmpada queimada na Rua Borges de 
Medeiros, proximidades da residência nº 101, tendo em vista que passar no local a 
noite está se tornando muito perigoso para os moradores. 

- TRÂNSITO: Solicita uma faixa de segurança na rótula localizada na Rua Pedro 
Theobaldo Breitenbach, proximidades do EMEF Vida Nova Conventos, no bairro 
Conventos, devido ao grande fluxo principalmente de crianças que circulam no 
local. 

- SEOSP / SEDETAG: Solicitando a pedido dos moradores, a implantação de uma 
academia ao Ar Livre na Rua Rio Grande do Norte, junto à pracinha localizada no 
bairro Universitário, pois os mesmos alegam que com a mesma no local, quando 
fossem levar as crianças para brincar poderiam também se exercitar. 

- SEOSP: Solicitando melhorias como o calçamento da Estrada Geral de Alto 
Conventos,  visto que os moradores reclamam da grande quantidade de buracos e 
poeira no local. 

- SESA: Solicita que sejam tomadas as devidas providências quanto ao mau 
funcionamento do aparelho de televisão localizado no Posto de Saúde do bairro 
São Bento, pois os mesmos alegam ser esta a sua distração enquanto aguardam 
por atendimento. 



ADI CERUTTI (Req. 201/2019) 

Req. 201/2019 – Solicita espaço para falar sobre a reforma dos pontilhões do 
Município de Lajeado, usando a madeira dos Eucaliptos cortados no Parque dos 
Dick. 

PAULO ADRIANO DA SILVA (Req. 202/2019) 

Req. 202/2019 – Solicita espaço para falar sobre a Reforma da Previdência. 

WALDIR SÉRGIO GISCH (Ind. 078) 

- SEDETAG: Solicita o recolhimento de lixo verde e entulhos nos Bairros 
Campestre, Santo André, Moinhos, Olarias e São Cristovão. 

SERGIO MIGUEL RAMBO (Req. 203 e 209/2019 e Ind. 079) 

Req. 203/2019 – Solicita espaço para falar sobre para falar sobre a pintura dos 
meios-fios. 

Req. 209/2019 – Solicita o envio de ofício ao DAER 11ª Superintendência Regional 
– Lajeado, situado na Av. Benjamin Constant nº 1256, que informe à esta Casa 
Legislativa de que forma irão proceder com as obras da ERS 421 no Bairro 
Conventos. Moradores estão preocupados pelos enormes buracos que ainda se 
encontram pela via, inclusive afetando motoristas que trafegam pela via, causando 
danos de grande monta em seus veículos. 

SEOSP: Limpeza de valas, patrolamento e colocação de material nas principais 
vias não pavimentadas do Bairro Conventos. Devido às fortes chuvas houveram 
muitos estragos e bocas de lobo entupidas. 

SEOSP: Verificar a possibilidade de colocar rejunte (resto de asfalto) no trecho não 
pavimentado após o supermercado Conventos até a comunidade Nossa Senhora 
de Lourdes na Rua Arno Eckhardt, no Bairro Conventos. 

SEOSP: Verificar a possibilidade de fechamento de buracos na ERS 421 no Bairro 
Conventos. Justificativa: vários motoristas já tiveram danos em seus veículos e não 
podemos esperar pela boa vontade do DAER. 

NILSON DO ARTE (Req. 204/2019 e Ind. 080) 

Req. 204/2019 – Solicita espaço para falar sobre o Abrigo São Chico. 

- Recolhimento de lixo e móveis na Av. Senador Alberto Pasqualini, trecho da Rua 
Amazonas até o colégio Vitús, no bairro Universitário. 



- Recolhimento de lixo verde nas ruas do bairro São Cristóvão. 

- Troca de lâmpadas no Bairro Santo Antônio: 

* Rua Bom Jesus n° 340; 

* Rua Eugênia Crist n°16; 

* Rua República dos Palmares n° 34; 

* Rua Bernardino pinto n°s 717; 435; 465. 

* Rua Ibiaçu n° 230; 

* Rua Simão Bolivar n° 550; 

* Rua Maria Joana de Freitas esquina com Rua Central n°100; 

* Rua da Divisa n° 37. 

- Troca de lâmpadas no Bairro das Nações: 

* Av. Brasil esquina com a Rua Argentina,n° 160 

* Rua Colômbia n° 63. 

- Troca de Lâmpadas no Bairro Jardim do Cedro: 

* Av. Henrique Stein Filho n° 986, em frente à escola. 

* Rua Tomé de Souza n° 12. 

- Rua Olímpio Berté n° 79. 

- Troca de lâmpada em frente a Vera Moda, na faixa de pedestre do colégio Erico 
Veríssimo. 

CARLOS EDUARDO RANZI (Req. 205, 206, 207 e 208/2019) 

Req. 205/2019 – Solicita ao Poder Executivo, informações sobre o contrato 
terceirizado com a empresa Arki Assessoria e Serviços Ltda, se o prazo da licitação 
para os serviços contratados foi finalizado ou se o contrato foi renovado, bem 
como se o município pretende realizar novo processo licitatórios para contratação 
destes serviços. 



Req. 206/2019 – Solicita ao Sindicato dos Servidores Públicos Municipais e dos 
Professores Municipais de Lajeado, bem como à Secretaria de Educação, 
informações acerca de ações do município em relação à saúde mental e física dos 
professores e demais funcionários das Escolas Municipais. O esgotamento físico e 
mental destes profissionais deve ser observado pela Administração Municipal, 
que cada vez mais são acometidos com ansiedade, estresse, depressão, entre 
outros, em razão da falta de infraestrutura, o excesso de alunos por sala de aula, a 
dupla jornada, a falta de segurança nas escolas e demais fatores. 

Req. 207/2019 – Solicita ao Poder Executivo, assim que for finalizado, o estudo 
técnico da obra de reforma do prédio da prefeitura de Lajeado. 

Req. 208/2019 – Solicita ao Poder Executivo, informações a respeito da frota de 
veículos do município, solicitando a relação dos modelos dos veículos bem como 
o ano de fabricação de cada um. 

ERNANI TEIXEIRA DA SILVA (Req. 210/2019 e Ind. 081) 

Req. 210/2019 – Solicita ao Poder Executivo, que notifique o proprietário do 
terreno localizado na Rua Liberato Salzano Vieira da Cunha, esquina com a Rua 
Otto Leopoldo Hexsel, no Bairro São Cristóvão, para que o mesmo providencie a 
limpeza e roçada da área, pois a vegetação está altíssima e com a presença de 
bichos peçonhentos. Fotos Anexas. 

- Solicita providência com urgência, no sentido de erguer as pedras de calçamento, 
na Rua Arcângelo Ângelo Zanatta, em frente ao nº 131, no Bairro São Cristóvão. 
Nas proximidades há uma oficina, e os veículos que ali trafegam, batem a parte 
debaixo de seus carros. Fotos Anexas. 

- Solicita a reforma e pintura dos brinquedos existentes na Praça de Lazer, 
localizada na Rua Estrela, no Bairro Olarias. 

- Solicita a construção de uma boca de lobo, na Rua Encantado, esquina com a Rua 
Romeu Júlio Scherer, no Bairro Olarias. Isso, para evitar a entrada de entulhos e o 
entupimento. Foto Anexa. 

- Solicita a troca do tampão na boca de lobo, localizada na Rua Maurício Cardoso, 
esquina com a Rua Afonso Celso, no Bairro Santo André, pois o mesmo encontra-
se quebrado. Foto Anexa. 

- Solicita a reforma da grade de proteção, na Praça de Lazer, localizada na Rua 
Idalina da Silva, no Bairro Santo André. Foto Anexa. 



- Solicita a construção de calçada de passeio, juntamente à Praça de Lazer, na Rua 
Estrela, no Bairro Olarias. Foto Anexa. 

- Solicita a reforma e pintura dos brinquedos existentes na Praça de Lazer, 
localizada na Rua Idalina da Silva, no Bairro Santo André, pois na mesma falta 
brinquedos. Fotos Anexas. 

- Solicita a Secretaria Competente, uma avaliação no sentido da construção de um 
banheiro público, juntamente à Praça de Lazer, localizada na Rua Idalina da Silva, 
no Bairro Santo André. Pois há relato de moradores que, quando as crianças 
frequentam a praça, as mesmas pedem para fazer o uso dos banheiros nas casas, 
das proximidades. 

- Solicita o recolhimento de lixo verde/seco, na Rua José Bonifácio, esquina com a 
Rua 17 de Dezembro, nas proximidades do Sushi Nakombê, no Bairro Hidráulica. 
Foto Anexa. 

- Solicita o recolhimento de lixo verde/seco, na Travessa Pedro Kolling, defronte 
ao prédio de nº 276, no Bairro Moinhos. 

- Solicita o recolhimento de lixo verde/seco, na Av. Sete de Setembro, defronte ao 
prédio de nº 1142, no Bairro Moinhos. 

- Solicita o recolhimento de lixo verde/seco, na Av. Sete de Setembro, esquina com 
a Rua José Mathias Dresch, no Bairro Moinhos. 

SERGIO LUIZ KNIPHOFF (Req. 211/2019) 

Req. 211/2019 – Solicita a Mesa Diretora do Poder Legislativo de Lajeado, que a 
mesma organize, em nome da Câmara de Vereadores, audiências públicas sobre o 
plano diretor na cidade de Lajeado, explicando as principais mudanças para a 
população lajeadense. 
***************************************************************************************** 
         Sala Presidente Tancredo de Almeida Neves, 30 de abril de 2019. 
 

 

 

 

 


