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        CÂMARA DE VEREADORES DE LAJEADO 
          Estado do Rio Grande do Sul 
 

   Sessão Ordinária realizada no dia 06/05/2019 
 

      BOLETIM Nº 014-03/2019 

               E X P E D I E N T E 

******************************************************************************* 
SÉRGIO LUIZ KNIPHOFF: (Projeto de Lei CM N° 038-03/2019) 
 

- Projeto de Lei CM N° 038-03/2019 – Dispõe sobre o exercício de garantias 
constitucionais no ambiente escolar da rede municipal de ensino. 
 
*******************************************************************************
ARILENE MARIA DALMORO (Req. 212/2019) 

Req. 212/2019 – Solicita ao Poder Executivo, que seja efetivada a reativação do 
Conselho Municipal dos Direitos da Mulher – COMDIM. Este requerimento foi 
enviado a primeira vez na data de seis de março de dois mil e dezenove. 

CARLOS EDUARDO RANZI (Req. 213, 214, 215, 216 e 217/2019) 

Req. 213/2019 – Solicita a Secretaria de Saúde, os motivos pelos quais a Lei 
Municipal Nº 10.517/2017, que dispõe sobre a divulgação das listagens dos 
pacientes que aguardam por consultas com especialistas, exames e cirurgias na 
rede pública do Município de Lajeado ainda não foi aplicada e se há previsão 
de aplicação da mesma. 

Req. 214/2019 – Requerer a Vossa Excelência propor Moção de Apoio aos 
“Aprovados no Concurso da Brigada Militar e Bombeiros de 2017”. A categoria 
dos aprovados da Brigada Militar no concurso de 2017, aguardam nomeação 
para diminuir o déficit efetivo da polícia militar no Estado. Com 
aproximadamente 16 mil servidores na ativa, sendo que apenas 10.000 atuam 
no serviço de policiamento nas ruas, o policiamento gaúcho atende à cerca de 
50 % da demanda total previstas para o Estado, sendo que 2.458 aprovados em 
todas as etapas do processo seletivo continuam aguardando para ingressar na 
instituição. A ideia do Executivo Estadual, conforme entrevista concedida à 
imprensa é nomear gradativamente esses aprovados, prejudicando ainda mais 
o serviço que já é deficitário. Perante estes fatos, propomos esta Moção de 
Apoio a esses aprovados e solicitarmos que a mesma seja encaminhada ao 
Governador do Estado do Rio Grande do Sul, Sr. Eduardo Leite. 
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Req. 215/2019 – Solicita espaço para falar sobre visita a todas Escolas 
Municipais de Educação Infantil. 

Req. 216/2019 – Solicita ao Poder Executivo, informações acerca da utilização do 
Talonário Eletrônico pelo Departamento de Trânsito, bem como informe quem 
é o responsável técnico que responde pelas alterações no trânsito do município. 

Req. 217/2019 – Solicita a Secretaria da Educação, informações acerca da 
reforma da Escola Municipal de Educação Infantil Criança Alegre, se a 
Secretaria considerou a obra como finalizada, se está satisfeita com o resultado e 
qual foi o valor total investido. 

ANTÔNIO MARCOS SCHEFER (Req. 218, 219 e 220/2019 e Ind. 082) 

Req. 218/2019 – Solicita ao Poder Executivo, que seja estudada a possibilidade a 
pedido dos moradores do bairro São Bento, de serem disponibilizadas fichas 
para agendamento de consultas com Pediatra nas terças-feiras, tendo em vista 
que segundo eles neste dia não há atendimento com Clínico Geral, e isso 
beneficia a todos. 

Req. 219/2019 – Solicita ao Poder Executivo, que informe o motivo do Posto de 
Saúde do bairro Montanha distribuir apenas duas fichas para dentista, tendo 
em vista a grande demanda de pessoas no bairro, o que faz com que muitos 
tenham que aguardar semanas por atendimento. 

Req. 220/2019 – Requer o envio de ofício ao EGR Empresa Gaúcha de Rodovias 
S/A, solicitando a possibilidade de colocação de uma sinaleira na rótula 
localizada na RS 130, em frende a Empresa BRF no bairro Moinhos, pois devido 
ao grande fluxo de pessoas, veículos e principalmente caminhões, facilitaria o 
trânsito e diminuiria o perigo de acidentes no local. 

- SEOSP: Solicita o conserto do banco da parada de ônibus localizada na Av. 
Pedro Theobaldo Breitenbach, em frente à Igreja Católica no bairro Conventos, 
pois os moradores reclamam de não ter onde se sentar para aguardar a vinda 
dos ônibus. 

- SEOSP/SAURB: Solicita limpeza e roçada no entorno do campo de futebol 
localizado no final da Rua Nossa Senhora da Conceição, no bairro Conservas, e 
o corte de grama do mesmo, pois os usuários alegam que começarão os torneios 
e ele se encontra em precário estado de conservação. 
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SERGIO LUIZ KNIPHOFF (Ind. 083) 

- SEDETAG: Solicita a instalação de um aerador na lagoa do Parque dos Dick, 
semelhante ao que já existe no Parque do Engenho. A ideia visa melhorar a 
oxigenação e a qualidade da água onde animais e plantas aquáticas vivem. 

- SEMA: Solicita que dobre o valor para quem maltratar ou abandonar animais, 
baseado na lei 9640/2014. Para quem cometer esse crime, atualmente a multa é 
no valor de R$ 2531,82, e dobrando o valor, a multa passaria para R$ 5063,64. 
Solicitamos urgência no referido pedido, visto que, a medida visa inibir os 
maus-tratos ou abandonos de animais. 

WALDIR BLAU (Req. 221/2019) 

Req. 221/2019 – Solicita ao Poder Executivo, que autorize a Secretaria de Obras 
a prestar serviços a Associação Esportiva Recreativa Beneficente Brasil de Alto 
Conventos, serviços como: máquina retroescavadeira para fazer a drenagem do 
campo e nos fundos do salão, e algumas cargas de material como saibro e brita 
para o estacionamento nos fundos do salão e na frente do campo. Pedido esse 
efetuado ao Secretário de Obras em fevereiro de 2019 no início do Campeonato 
Integração de Futebol Amador, e posteriormente em 25 de abril ao coordenador 
de Relações Comunitárias e Setoriais, conforme anexo. O Clube necessita desses 
serviços para dar continuidade ao campeonato e prosseguir no Campeonato 
Regional. A comunidade merece estas obras e desde já agradece. 

PAULO ADRIANO DA SILVA (Req. 222 e 223/2019 e Ind. 086) 

Req. 222/2019 – Solicita a Secretaria de Obras e Serviços Públicos, que nos 
forneça relatório das fichas pontos dos servidores desta secretaria que 
realizaram horas extras, nos meses de janeiro a abril de 2019, além do gasto da 
oficina com serviços terceirizados no ano de 2017/2018 e 2019. 

Req. 223/2019 – Solicita a Secretaria do Trabalho, Habitação e Assistência Social, 
que nos forneça relatório de quanto a prefeitura gasta por mês com o repasse ao 
abrigo São Chico, além da Prestação de Contas mensal ou anual, conforme 
convenio e a relação de pessoas que trabalham no abrigo. 

- TRÂNSITO: Solicita providencias quanto a manutenção do semáforo instalado 
na Av. Senador Alberto Pasqualini esquina com a Av. Amazonas, no bairro 
Universitário, pois a mesma está a mais de 40 dias piscando no sinal de alerta e 
assim causando transtorno e dificultando o trafego de veículos que por ali 
transitam. 

- SEOSP: Solicita patrolamento e colocação de material na Rua Balduino 
Drexler, no bairro Morro 25. 
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- SEOSP: Solicita uma revisão noturna na iluminação pública das ruas Balduino 
Drexler, Carlos Koefender, João Telino e Pedro Krug, localizadas no bairro 
Morro 25. 

ADI CERUTTI (Req. 224/2019) 

Req. 224/2019 – Solicita ao Poder Executivo, e envie projeto à Câmara de 
Vereadores, beneficiando com desconto de IPTU, contribuintes do município 
que instalem projetos de Energia Limpa, de maneira fácil e sustentável. Fontes 
estas que tragam economia aos contribuintes e ao município, mas o fator 
principal é o respeito a natureza, com menos impactos ambientais.  
 

SERGIO MIGUEL RAMBO (Req. 225/2019) 

Req. 225/2019 – Solicita espaço para falar sobre a saúde. 

ERNANI TEIXEIRA DA SILVA (Req. 226, 227 e 228/2019 e Ind. 084) 

Req. 226/2019 – Solicita o envio de ofício ao Diretor da APADEV, Sr. Orlei da 
Costa, parabenizando-o, bem como os demais membros da diretoria, pelo 
maravilhoso e delicioso Café Colonial, acompanhado pelas emocionantes 
apresentações dos deficientes visuais, que ocorreu no último dia 04, no Campo 
de Futebol do Bairro Campestre. 

Req. 227/2019 – Solicita o envio de ofício à Presidente da Associação de 
Moradores do Bairro Campestre, Sra. Marinês Fontanive, cumprimentando-a 
pela conquista e desejando-a muito sucesso na referida Associação, podendo 
contar sempre com o apoio deste nobre Vereador. 

Req. 228/2019 – Solicita o envio de ofício ao Ex-Presidente da Associação de 
Moradores do Bairro Campestre, Sr. Ricioli dos Santos, agradecendo-o pelo 
excelente trabalho que o mesmo exerceu durante a sua gestão como Presidente, 
podendo contar sempre com o apoio deste nobre Vereador. 

- Solicita a reforma e pintura dos brinquedos existentes na Praça de Lazer, 
localizada na Rua Extremosa, no Bairro Montanha. Fotos Anexas. 

- Solicita a Secretaria Competente, para que seja feita uma travessia de canos, na 
Rua Ireneu Ripplinger, em frente ao nº 154, no Bairro Bom Pastor. Conforme o 
já conhecimento do Secretário da Pasta. Fotos Anexas. 

- Solicita a limpeza da valeta na Rua Ireneu Ripplinger, no Bairro Bom Pastor. 
Foto Anexa. 
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- Solicita a colocação de piso (concreto) no abrigo (parada de ônibus) localizado 
na Rua Hermes Jaeger, esquina com a Rua Flademir Ripplinger, no Bairro Bom 
Pastor, pois nos dias chuvosos, se acumula muito barro, o que dificulta aos 
usuários que dependem de ônibus. Foto Anexa. 

- Solicita a colocação de piso (concreto) no abrigo (parada de ônibus) localizado 
na Rua Dalton de Bem Stumpf, esquina com a Rua Beno Scherer, no Bairro 
Moinhos D’ Água, pois nos dias chuvosos, se acumula muito barro, o que 
dificulta aos usuários que dependem de ônibus. Foto Anexa. 

- Solicita a limpeza e a desobstrução da valeta na Rua Hermes Jaeger, no Bairro 
Bom Pastor. Foto Anexa. 

- Solicita o conserto do calçamento, na Rua Marechal Floriano Peixoto, em 
frente à residência de nº 06, no Bairro São Cristóvão, pois na mesma reside uma 
criança cadeirante. Foto Anexa. 

- Solicita a colocação de bancos (assentos) na Praça de Lazer, localizada na Rua 
Extremosa, no Bairro Montanha, pois não há nenhum banco para os usuários da 
referida, se acomodarem. 

NILSON DO ARTE (Req. 229/2019 e Ind. 085) 

Req. 229/2019 – Solicita espaço para falar sobre Reciclagem. 

- Troca de lâmpada na Rua Sete de Setembro em frente ao nº 407. 

- Conserto de pavimento das ruas Carla Tessmann e Eronilda Zagonel, no 
bairro Jardim do Cedro, onde termina o calçamento e começa o chão batido, em 
decorrência das chuvas formam-se valetas profundas prejudicando a 
trafegabilidade podendo causar acidentes. 

- Pintura da faixa de travessia de pedestre na rua Rodolfo Germano Hexel em 
frente a creche. 

ILDO PAULO SALVI (Req. 230/2019) 

Req. 230/2019 – Solicita a Mesa Diretora, que envie um ofício em forma de 
Moção de Apoio ao Governador do Estado do Rio Grande do Sul, Senhor 
Eduardo Leite, e ao Ilmo Secretário da Segurança Pública do Estado do Rio 
Grande do Sul, Senhor Ranolfo Vieira Junior, para que convoquem 
imediatamente todos os aprovados no concurso público da Brigada Militar que 
ainda aguardam a chamada para o CBFPM (Curso Básico de Formação Policial 
Militar). O Efetivo da Brigada Militar está muito defasado, e tende a se agravar 
com a baixa prevista para ocorrer neste ano. O chamamento dos mais de dois 
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mil aprovados, e que passaram por todas etapas do concurso, pode amenizar 
um pouco esta situação, e propiciar um alento para a segurança de nosso 
Estado. 

   Sala Presidente Tancredo de Almeida Neves, 06 de MAIO de 2019. 


