
        CÂMARA DE VEREADORES DE LAJEADO 
          Estado do Rio Grande do Sul 
 

   Sessão Ordinária realizada no dia   14/5/2019 
 

      BOLETIM Nº  015-03/2019 

               E X P E D I E N T E 

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

PODER EXECUTIVO: 
 
- PL nº  043-03/2019 - Autoriza o Poder Executivo a firmar Convênio com o Estado 
do Rio Grande do Sul para a instalação da Delegacia de Polícia de Repressão às 
Ações Criminosas Organizadas (DRACO), no Município de Lajeado e dá outras 
providências. 
 
- Ofício n° 042-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº 586 e 587/2018 do vereador 
Antônio Marcos Schefer e Ofício 590/2018 do vereador  Carlos Eduardo Ranzi 
informa que com relação ao ofício 586/2018 que a unidade de saúde da família 
trabalha com proposta de acolhimento. Em ralação ao ofício 587/2018 destacamos 
que o atendimento médico no Posto de Saúde do Bairro Conventos encontra-se 
regularizado. Quanto ao ofício 590/2018 informamos que está sendo avaliada a 
possibilidade de aditarmos o contrato com a Univates, com o objetivo de 
aumentarmos os atendimentos de dentistas. 
 
- Ofício n° 198-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº 152/2019, do vereador  Antônio 
Marcos Schefer informa que a área de terrenos com matrícula sob o nº 17.318, foi 
doada à Sociedade Comunitária de habitação Popular Santo Antônio em 24 de 
maio de 1998, sendo que o Município não possui mais a titularidade da área. 
 
- Ofício n° 230-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº 165/2019 do vereador  Carlos 
Eduardo Ranzi encaminho-lhe a relação de horas extras realizadas no período de 
02.01.2017 à 31.03.2019. 
*************************************************************************************************** 

MUNICIPAIS: 
 
 - Secretaria Municipal da Educação convida os Senhores Vereadores para a 
apresentação da atualização do cálculo atuarial de 2019 do Regime Próprio de 
Previdência Social – RPPS no dia 05 de junho às 19:00 horas no Plenário da 
Câmara de Vereadores de Lajeado.   
******************************************************************************************** 



MOZART PEREIRA E NILSON DO ARTE: (Projeto de Lei CM N° 039-03/2019) 
- Projeto de Lei CM N° 039-03/2019 – Denomina de Rua “Antônio Altair Dossena” 
a Rua “A” do Loteamento Altos da Floresta localizada no bairro Floresta. 
 
CARLOS EDUARDO RANZI, ARILENE MARIA DALMORO, PAULO 
ADRIANO DA SILVA E ANTÔNIO MARCOS SCHEFER: (Projeto de Lei CM 
N° 040-03/2019) 
 
- Projeto de Lei CM N° 040-03/2019 – Inclui o parágrafo 4° do artigo 5° da Lei 
Municipal n° 10.424/2017. 
*********************************************************************************
WALDIR BLAU (Req. 231/2019) 

Req. 231/2019 – Solicita espaço para falar sobre a Reforma da Previdência. 

EDERSON FERNANDO SPOHR (Req. 232/2019 e Ind. 087) 

Req. 232/2019 – Solicita ao Poder Executivo, que estude a viabilidade de instalação 
de estacionamento para motos na rua Carlos Jacob Kieling, próximo à Avenida 
Benjamin Constant, no bairro Moinhos. Encaminho fotos para reforçar o pedido. 

- SEOSP: Solicita a colocação de pedrisco na pista de caminhada, junto ao campo 
da Associação Esportiva São Bento, no bairro São Bento. A associação mantém o 
portão aberto, com acesso livre para a população realizar suas atividades físicas de 
uma maneira segura, uma vez que hoje no bairro não existe praça, parque ou até 
mesmo uma calçada para este fim. 

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

- SEOSP: Solicita a troca de lâmpada queimada na Rua 1° de Maio, em frente ao n° 
1817, no bairro São Bento. 

- SEOSP: Solicita o conserto do calçamento na Rua Capitão Leopoldo Heineck, 
próximo ao Supermercado STR, no bairro Centro. Devido ao grande fluxo de 
veículos pesados, o calçamento cedeu em vários pontos, aumentando o risco de 
acidentes pois os motoristas precisam desviar dos mesmos para não estragar seus 
carros. 

- SEOSP: Solicita o conserto de uma lâmpada em um poste, na Rua Alcídio 
Bruinsma, em frente da casa de n° 66, no bairro Moinhos D’ Água. A lâmpada fica 
piscando e desligando a noite inteira e desde outubro venho solicitado essa troca. 



- SEOSP: Solicita a revisão da rede de iluminação da Rua Travessa Relindo 
Bruinsma, no bairro Moinhos d`Água. 

- SEOSP: Solicita a instalação de uma parada de ônibus na Rua 1° de Maio, 
próximo ao n° 220, no bairro São Bento. 

- Solicita a Secretaria do Meio Ambiente a instalação de uma nova lixeira na Rua 
Arno Dahmer, esquina com a Rua Reinoldo Oscar Zart, no bairro Moinhos. A 
solicita é de extrema urgência, já que foi retirada a lixeira antiga e deixada apenas 
a lixeira para lixo reciclável. Mesmo usando a outra lixeira a demanda é muito 
grande e o lixo vem se acumulando na via, causando a proliferação de bichos. 

CARLOS EDUARDO RANZI (Req. 233, 234 e 235/2019) 

Req. 233/2019 – Solicita ao Poder Executivo, a pavimentação das vias de acesso à 
Escola Municipal de Ensino Fundamental Capitão Felipe Dieter, localizada no 
bairro Imigrante, bem como a instalação de parada de ônibus decente em frente à 
Escola. 

Req. 234/2019 – Solicita espaço para falar sobre Emenda ao Projeto de Lei nº 
38/2019, que autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio com a UNIVATES, 
para implantação da Unidade Básica de Saúde Universidade. Modificando o 
artigo 5, passando a ter a seguinte redação: 
Art. 5 - São obrigações da conveniada: 
(....) 
IX – Disponibilização de estacionamento no interior da instituição de forma 
gratuita; 
 

Req. 235/2019 – Solicita o envio de Moção de Apoio aos “Aprovados no Concurso 
da Policia Civil”. É de conhecimento de toda sociedade gaúcha a precariedade na 
Segurança Pública no Estado do Rio Grande do Sul. São inúmeros os municípios 
que sofrem com o baixo efetivo policial. Além dos inúmeros crimes que acontecem 
todos os dias, em todas as regiões, as notícias da migração do crime organizado 
para o interior do Estado, só trazem à tona a fragilidade dos nossos municípios, 
cujas populações clamam por mais segurança. Há de se destacar que, quando se 
fala em Segurança Pública, pensamos automaticamente na Brigada Militar que, 
por desenvolver um trabalho extremamente importante de ostensividade, é a 
instituição que dá representatividade à Segurança diante à população, porém, o 
trabalho da Polícia Civil, ou Polícia Judiciária, é de igual importância para a 
manutenção da tranquilidade de nossas comunidades. Recentemente foi realizado 
um concurso com 1.200 vagas para os cargos de Inspetor e Escrivão de Polícia (600 
para cada cargo). O certame recebeu mais de 40 mil inscritos, sendo que destes, 
somente 2.418 candidatos foram aprovados em todas as fases. Cumpre destacar 



que a defasagem atual do quadro de servidores das carreiras de Escrivão e 
Inspetor da Polícia Civil é de quase 5 (cinco) mil agentes, correspondendo a um 
déficit aproximado de 50%, já que seriam necessários 9.600 policiais (Escrivães e 
Inspetores). Sendo assim, o chamamento de todos os aprovados não supriria o 
déficit atual, que é histórico e deve aumentar, tendo em vista a previsão de cerca 
de 700 aposentadorias este ano, mas já serviria para, ao menos, minimizar o 
prejuízo de que a sociedade vem sofrendo em decorrência do crescimento 
exponencial da criminalidade. Mais policiais civis atuando na investigação dos 
crimes resultarão em mais prisões e, em consequência, menos bandidos agindo na 
região, dando maior sensação de segurança. 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. 

ANTÔNIO MARCOS SCHEFER (Req. 236/2019 e Ind. 088) 

Req. 236/2019 – Solicita ao Poder Executivo, que seja estudada a possibilidade de 
contratação de mais médicos para atenderem nos Postos de Saúde do bairro 
Conservas e São Bento, tendo em vista que os pacientes reclamam de terem que 
aguardar as vezes um mês para consultarem, e com essa contratação isso 
provavelmente agilizaria este processo. 

- SEOSP: Reitera a solicitação de que sejam feitas melhorias estruturais, na 
pracinha localizada na Rua Pernambuco no bairro São Cristóvão, principalmente 
o conserto do piso da cancha de esportes, pois pode haver acidentes visto que as 
crianças jogam bola e brincam neste local. 

- SEOSP: Solicita a pedido dos moradores que seja feita a instalação de uma 
academia ao Ar Livre nos endereços citados abaixo.  

* Na área verde localizada na Rua Piauí esquina com a Rua Bahia, no bairro São 
Cristóvão. 

- SEOSP: Solicita o conserto das paradas de ônibus localizadas no bairro 
Conventos, requerimento este feito a pedido dos moradores do mesmo. 

- SEOSP: Solicita a colocação de iluminação pública no poste localizado em frente 
ao Ginásio da Associação de Moradores do bairro Conservas, pois os moradores 
reclamam da insegurança devida à falta de iluminação no local principalmente 
quando necessitam aguardar na parada de ônibus que há em frente ao mesmo. 

- SEOSP/SAURB: Solicita limpeza e roçada no entorno da calçada de passeio na 
Av. Beira Rio no bairro Conservas visto que o mato está altíssimo dificultando a 
travessia no local. 



PAULO ADRIANO DA SILVA (Req. 237/2019 e Ind. 089) 

Req. 237/2019 – Solicita a Secretaria do Meio Ambiente, que nos forneça cópia do 
Projeto de Recuperação e Revitalização da Bacia do Arroio do Engenho, além de 
planilha de gastos desde o início do projeto. Esta solicitação vem a atender a 
vários pedidos dos moradores da cidade que aguardam manifestações do poder 
público em relação ao tratamento de esgoto.  

- SEOSP: Solicita a recolocação da parada de ônibus situada na Avenida Benjamin 
Constant, esquina com a Rua Oswaldo Mathias Ely. 

NILSON DO ARTE (Req. 238/2019 e Ind. 090) 

Req. 238/2019 – Solicita espaço para falar sobre Lixo. 

- SEOSP: Solicita o conserto dos buracos na rua Arnoldo Uhry, trecho entre a 
sinaleira e a rua Emilio Haas no Bairro Jardim do Cedro. 

- SEOSP: Solicita o conserto dos buracos na Av. Senador Alberto Pasqualini, no 
trecho entre a Av. Amazonas e a ponte de ferro no Bairro Universitário. 

- SEOSP: Conserto na pista de rolamento (deformações e buracos), na Rua Roque 
Biasu dos Santos, trecho entre a Rua Felicidade e Rua Arnoldo Uhry, no Bairro 
Santo Antônio. 

- SEOSP: Patrolamento e colocação de material na Rua Maria Joana de Freitas, no 
Bairro Santo Antônio. 

- SEOSP: Para que seja feita a pintura e sinalização da ponte na Av. Senador 
Alberto Pasqualini, antes da ponte de ferro. 

- SEOSP: Conserto de ondulações na pista de rolamento na rua Pedro Albino 
Muller, esquina com a Av. Senador Alberto Pasqualini, no Bairro Florestal. 

- SEOSP: Conserto da pavimentação da Rua Walter Born, trecho entre a Rua 
Leopoldo Sulsbach e Emilio Schilabitz. 

- Repintura de todas as faixas de travessia de pedestres na Rua Júlio de Castilhos e 
em frente à escola Erico Veríssimo, no Bairro São Cristóvão. 

SERGIO MIGUEL RAMBO (Req. 239/2019) 

Req. 239/2019 – Solicita espaço para falar sobre a Secretaria da Educação. 

MARIELA PORTZ (Req. 240/2019) 



Req. 240/2019 – Solicita ao Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente e 
Saneamento – CONDEMAS, o pedido para tornar público parecer emitido pelo 
Conselho referente aplicação da Lei n° 8524 de 31 de dezembro de 2010. 

ERNANI TEIXEIRA DA SILVA (Req. 241, 242 e 243/2019 e Ind. 091) 

Req. 241/2019 – Solicita ao Poder Executivo, que notifique o proprietário do 
terreno localizado na rua dos Canários, esquina com a Av. Amazonas, ao lado da 
residência de nº 443, no Bairro Universitário, para que o mesmo providencie a 
limpeza e roçada da área, pois a vegetação está altíssima e com a presença de 
bichos peçonhentos. 

Req. 242/2019 – Requer o envio de ofício à Empresa de Telecomunicações OI, 
solicitando a remoção do orelhão, situado na Rua Venâncio Aires, em frente à 
residência de nº 701, no Bairro Igrejinha, pois o mesmo está inativo, nem aparelho 
tem e ainda atrapalha na calçada de passeio. Foto Anexa. 

Req. 242/2019 – Requer o envio de ofício à Brigada Militar, solicitando rondas 
mais frequentes pela Rua São Paulo, no túnel de acesso aos Bairros São Cristóvão 
e Santo André, pois na parte da noite, esse trecho é alvo de assaltos. 

- Solicita a roçada e a limpeza do túnel, na Rua São Paulo, no Bairro São Cristóvão. 
Fotos Anexas. 

- Solicita a colocação de piso (concreto) no abrigo (parada de ônibus), localizado 
na Rua Venâncio Aires, esquina com a Rua Valmir da Silva, no Bairro Igrejinha. 
Foto Anexa. 

- Solicita a colocação de luminárias no túnel, na Rua São Paulo, que interliga os 
bairros São Cristóvão e Santo André, pois o referido túnel, está totalmente às 
escuras. Fotos Anexas. 

- Solicita a substituição da lixeira, na Rua Das Begônias, próximo ao nº 142, no 
Bairro São Bento, pois a existente, está totalmente quebrada. 

- Solicita ao Departamento de Trânsito, para que o mesmo faça uma avaliação no 
sentido de passar de 12 segundos para 30 segundos – controlador semáforo, em 
frente ao Hospital Bruno Born, na Av. Benjamin Constant, no Bairro Centro, pois 
os 12 segundos é pouco para uma pessoa idosa atravessar. 

- Solicita ao Departamento de Trânsito, para que modifique a placa de 
sinalização/advertência, onde diz máximo 15 minutos – pisca alerta, na Av. 
Senador Alberto Pasqualini, trecho entre a Rua D. Pedro II e a Rua 25 de Julho, 
pois nesse trecho não existe nenhuma farmácia. Interessante seria a repintura do 



meio fio de azul, para os motoristas poderem estacionar normalmente. Fotos 
Anexas. 

- Solicita a construção de calçada de passeio, em frente a Área Verde, na Av. 
Senador Alberto Pasqualini, ao lado do prédio Vale Toscana, nº 3778, no Bairro 
Universitário. Foto Anexa. 

- Solicita a reforma da calçada de passeio na Av. Benjamin Constant, em frente ao 
prédio da Previdência Social, de nº 973, no Bairro Centro, pois ali as lajotas estão 
erguidas e quebradas, o que poderá ocasionar acidentes, pois o fluxo de pessoas é 
grande, inclusive, pessoas doentes e muitas destas com deficiência, estas que 
necessitam do auxílio da previdência social. Fotos Anexas. 
***************************************************************************************** 
         Sala Presidente Tancredo de Almeida Neves, 14 de maio de 2019. 
 

 

 

 

 

 

 


