
        CÂMARA DE VEREADORES DE LAJEADO 
          Estado do Rio Grande do Sul 
 

   Sessão Ordinária realizada no dia   21/5/2019 
 

      BOLETIM Nº  016-03/2019 

               E X P E D I E N T E 

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

PODER EXECUTIVO: 
 
- PL nº  044-03/2019 – Autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Especial. 
 
- PL nº  045-03/2019 – Autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Especial. 
 
- PL nº  046-03/2019 – Autoriza o Poder Executivo a converter multa por falta de 
vagas de estacionamento na prestação de serviços e no fornecimento de materiais. 
 
- PL nº  047-03/2019 – Autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Especial. 
 
- PL nº  048-03/2019 –  Declara de Utilidade Pública o Centro Social Trezentos de 
Gidion. 
 
- Ofício n°0237-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº 190/2019, do vereador  Antônio 
Marcos Schefer  informa que estão em época de vacinação contra a Influenza, o 
que aumenta o fluxo de pacientes. 
 
- Ofício n°0242-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº 197/2019 do vereador  Ederson 
Fernando Spohr e Ofício nº 200/2019 da vereadora Arilene Maria Dalmoro com 
relação ao ofício 197 encaminho-lhe em anexo cópia do projeto. 
Quanto ao ofício 200 informo que a Secretaria do Planejamento e Urbanismo 
notificou os proprietários, para que providenciem a limpeza e roçada dos mesmos. 
 
- Ofício n°0241-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº 141/2019 do vereador Antônio 
Marcos Schefer, Ofício 134/2019 da vereadora Arilene Maria Dalmoro, ofícios nº 
135,136 e 142/2019 Sergio Miguel Rambo, Ofício 138/2019 do vereador Ernani 
Teixeira da Silva e Ofício 139/2019 do vereador Paulo Adriano da Silva informa 
que em relação aos ofícios 141 e 134/2019 informa que o Município realizou 
chamamento público para a compra de até 100 vagas.Quanto ao ofício 135/2019 
esclarece que a EMEI Bom Pastor é uma obra do Fundo de Desenvolvimento da 
Educação, responsável pela execução de políticas educacionais do MEC.Em 



consonância ao ofício 136/2019 informa que a EMEI Doce Infância é uma obra que 
conta com recursos do FNDE, incluindo mão de obra e material conforme 
relatório em anexo.Quanto ao ofício 142/2019 informa que a EMEI Sabor de 
Infância não foi aberta , pois apenas um aluno foi matriculado. 
Em relação aos ofícios 138 e 139/2019 esclarece que está analisando os pedidos por 
medidas de segurança nas escolas. 
*************************************************************************************************** 

ESTADUAIS: 
 
- Gabinete do Governador do Estado do RS em atenção ao Ofício nº 123 e 238-
03/2019 referente a Moção de Apoio aos “Aprovados no Concurso da Brigada 
Militar e Bombeiros de 2017. 
 
- Gabinete do Governador do Estado do RS em atenção ao Ofício nº 239-03/2019 
referente a  Moção de Apoio ao Instituto Médico Legal - IML de Lajeado, que 
atende a (18) dezoito municípios circunvizinhos, para que providencie o conserto 
das (03) três Câmaras Frias existentes em Lajeado. 
 
- Gabinete do Governador do Estado do RS em atenção ao Ofício nº 245-03/2019, 
referente a Moção de Apoio aos “Aprovados no Concurso da Policia Civil”. 
 
- Gabinete do Governador do Estado do RS em atenção ao Ofício nº 201-03/2019, 
referente a Moção de Apoio em favor da implementação do Colégio Estadual 
Tiradentes na cidade de Lajeado/RS. 
 

- Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar - CBMRS do Estado do RS em 
atenção ao Ofício nº 123-03/2019 referente a Moção de Apoio aos “Aprovados no 
Concurso da Brigada Militar e Bombeiros de 2017. 
 
 - Telefonica OI em atenção ao Ofício nº 107-03/2019 referente a ampliação e 
qualidade do sinal móvel no Bairro Conventos. 
*************************************************************************************************** 

ENTIDADES: 
 
 - Sindicato dos Professores Municipais de Lajeado em atenção ao Ofício nº 213-
03/2019 sobre as ações do Município quanto a saúde mental e física de seus 
Professores e demais funcionários das escolas.  
******************************************************************************************** 
MESA DIRETORA: (PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 001-03/2019) 
 
 - Projeto de Resolução nº 001-03/2019 - Aprova filiação na AVAT – 
ASSOCIAÇÃO DE VEREADORES DO VALE DO TAQUARI, com efeitos 
retroativos à 01 de janeiro de 2019. 



***************************************************************************************** 
MOZART PEREIRA LOPES: (Projeto de Lei CM N° 041-03/2019) 
 
- Projeto de Lei CM N° 041-03/2019 – Concede o Título de Cidadão Lajeadense ao 
Senhor Italo Reali. 
 
SERGIO MIGUEL RAMBO: (Projeto de Lei CM N° 042-03/2019) 
 
- Projeto de Lei CM N° 042-03/2019 – Altera dispositivos da Lei n° 6720, de 12 de 
dezembro de 2001. 
**********************************************************************************
WALDIR BLAU (Ind. 092) 

- SEOSP: Patrolamento e colocação de material na Rua mais conhecida como Toca 
da Aranha, que se localiza a primeira esquerda depois do Country Club. 

CARLOS EDUARDO RANZI (Req. 244, 245, 246 e 247/2019) 

Req. 244/2019 – Reitera ao Poder Executivo, o conteúdo dos ofícios nº 95/2019 (07 
de março de 2019) e 195/2019 (23 de abril de 2019) à Administração Municipal, o 
qual solicita 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 dos referidos ofícios já ultrapassaram 
o estabelecido pelo Regimento Interno da Câmara de Vereadores que é de 30 dias, 
conforme redação do artigo 215, § 2º. Destacando, também, a redação do Decreto 
Lei Federal nº 200/67, em especial seu artigo 176, vejamos: Art. 176. Ressalvados 
os assuntos de caráter sigiloso, os órgãos do Serviço Público estão obrigados a 
responder às consultas feitas por qualquer cidadão, desde que relacionadas com 
seus legítimos interesses e pertinentes a assuntos específicos da repartição. 
Parágrafo único. Os chefes de serviço e os servidores serão solidariamente 
responsáveis pela efetivação de respostas em tempo oportuno. 

Req. 245/2019 – Solicita ao Poder Executivo, providências no sentido de solucionar 
o problema de falta de água no bairro Centenário. 

Req. 246/2019 – Solicita ao Poder Executivo, destinação de recursos à Amando, 
Protegendo e Ajudando Muitos Animais (Apama), possibilitando que a entidade 
possa finalizar a construção do seu canil localizado em no bairro Conventos. A 
Apama cuida atualmente de cerca de 250 cães e enfrenta dificuldades para manter 
o trabalho em prol dos animais, pois o custo é elevado com a compra de ração, 
medicamentos, vacinas, vermífugo e veterinária. Atuando desde 2014, já realizou 
a doação de mais de 3.000 cães e auxilia a Secretaria do Meio Ambiente no 
atendimento e resgate de animais. 



Req. 247/2019 – Solicita envio de ofício às entidades, SINDUSCOM, SEAVAT, 
UNIVATES, SEPLAN e aos Vereadores, os quais estão estudando e analisando a 
proposta de alteração do novo Plano Diretor (Projeto de Lei nº 36/2019), 
sugerindo alterações a serem propostas ao referido Projeto de Lei:  
A) Artigo 10º - Acrescentar um representante do Departamento de Trânsito, bem 
como um representante do ALSEPRO; 
B) Artigo 10 § 2º -Que a direção do Conselho Municipal de Desenvolvimento 
Urbano exercida pelo presidente e vice-presidente seja escolhia através de eleição, 
e não como está sendo proposto no sentindo de ser o Secretário Municipal da 
pasta, de forma automática; 
C) Artigo 10 - Acrescentar um parágrafo determinado que todos os atos do 
Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano sejam publicados no site oficial 
do Poder Executivo; 
D) Artigo 11 § único - Cada ZONEAMENTO abrangerá uma parcela do território 
da área urbana, cujos limites serão preferencialmente estabelecidos pelo traçado 
viário principal do Plano Diretor de Lajeado, coincidindo com quarteirões inteiros, 
consideradas as vias existentes e as projetadas; 
E) Artigo 69 - acrescentar que na taxa de ocupação não deverão ser contabilizados 
escadas e rampas de acesso, quando as mesmas servirem exclusivamente para fins 
de acessibilidade ao imóvel; 
F) Artigo 132 - a possibilidade de utilizar dentro do percentual mínimo de 35% de 
área pública, uma quota parte para permuta por serviços de construção e/ou 
reforma indispensáveis (construções de educandários, postos de saúde ou até 
valores monetários); 
G) Artigo 139 - alínea G, VII - iluminação pública instalada junto às esquinas (no 
mínimo um ponto) e no final das ruas sem saídas, compostas por luminárias, 
lâmpadas de LED ou tecnologia superior (com no mínimo 15 mil lumens);  
H) Artigo 172 - Incluir ciclorotas, vias expressas e prazo para elaboração do Plano 
de Mobilidade Urbana; 
I) Incluir incentivos para utilização de energias alternativas e reaproveitamento da 
água; 
J) Questionamentos:  
- Haverá alteração da forma de cobrança de água em imóveis localizados em zona 
rural (Lei Municipal nº 9.578/2014)? 
- Está ocorrendo alteração quanto à delimitação do município, notadamente 
quanto à área do bairro Floresta? 
K) Manutenção da Perimetral 03 afastada do limite com o município de Cruzeiro 
do Sul. 
Por fim, esclarece-se, que estes questionamentos/sugestões estão se dando em 
forma de requerimento, pois foi o acordado nas reuniões de análise do Plano 
Diretor, que ao invés de apresentar emendas imediatamente, as alterações devem, 
ser propostas ao grupo de estudos. 
 



ERNANI TEIXEIRA DA SILVA (Req. 248 e 249/2019 e Ind. 093) 

Req 248/2019 – Requer o envio de ofício à Empresa de Telecomunicações OI, 
solicitando a remoção do orelhão situado na Av. Senador Alberto Pasqualini, em 
frente à residência de nº 4016, no Bairro Universitário, pois o mesmo está inativo, 
nem aparelho tem e ainda atrapalha na calçada de passeio. Fotos Anexas. 
 
Req  249/2019 – Solicita ao Poder Executivo, uma agente de saúde para atender as 
224 famílias do Residencial do Parque nº 127, no Moinhos. Conforme o síndico 
Edson Wolff, no residencial mencionado, moram muitas gestantes e idosos que 
necessitam deste atendimento. 
 
- Solicita o conserto do calçamento, na Rua Capitão Pedro Siebra, esquina com a 
Rua Pedro Petry, em frente ao abrigo (parada de ônibus), no Bairro Universitário. 
Foto Anexa. 
 
- Solicita o recolhimento de lixo verde/seco e entulhos, na Rua Dois Irmãos, em 
frente ao nº 706 na Área Verde, no Bairro Conservas. Fotos Anexas. 
 
- Reitera a colocação de braços suporte com lâmpadas, nos dois postes localizados 
na Rua Pedro Petry, esquina com a Rua Taylor Chaves, no Bairro Universitário, 
pois o local está totalmente às escuras. Foto Anexa. 
 
- Solicita a colocação de um banco no abrigo (parada de ônibus), na Rua Cap. 
Pedro Siebra, esquina com a Rua Pedro Petry, no Bairro Universitário, pois os 
usuários aguardam a locomoção, sentados em pedras. Foto Anexa. 
 
- Solicita a troca do tampão na boca de lobo, na Rua Jacob Edgar Themes, esquina 
com a Rua Irma Baum Schneider, no Bairro Campestre. Foto Anexa. 
 
- Solicita a colocação de luminárias, na Rua Assyria da Costa Mello, em toda a sua 
extensão, no Bairro Universitário. 
 
- Solicita a colocação de material de asfalto frio ou quente, para tapar os buracos 
da Rua Leopoldo Ritter, no Bairro Olarias. Foto Anexa. 
 
- Solicita a colocação de assentos (bancos) na Área Verde, localizada na Rua 
Norberto Domenico Schmatz, em frente ao Residencial do Parque, no Bairro 
Moinhos. 
 
- Solicita a troca da luminária queimada, na Rua Norberto Domenico Schmatz, em 
frente ao Residencial do Parque, nº 127, no Bairro Moinhos. Aproveitando a 



oportunidade, solicito a colocação de luminárias, no pátio do Residencial do 
Parque, nº 127, no Bairro Moinhos. 
 
- Solicita a instalação de uma Praça de Lazer com brinquedos, na Área Verde, 
localizada na Av. Senador Alberto Pasqualini, bem ao lado do Prédio Vale 
Toscana, nº 3778, no Bairro Universitário, conforme a matrícula de nº 75.708 
anexada. Pois as crianças do referido prédio, não tem onde brincarem, assim 
como, os demais moradores do referido Bairro. Fotos Anexas. 
 
WALDIR GISCH (Ind. 094) 

- SEDETAG: Solicita o recolhimento de lixo verde nos Bairros Florestal, Moinhos e 
Americano. 

SERGIO MIGUEL RAMBO (Req. 250/2019 e Ind. 095) 

Req. 250/2019 – Solicita espaço para falar sobre a colocação de placas de nome de 
Rua. 

SEOSP: Reitera o pedido de troca de lâmpadas na Rua João Goulard no Bairro 
Olarias, conforme pedidos solicitados com os respectivos números onde se 
encontram as lâmpadas queimadas. 

SEOSP: Reitera o pedido de troca de lâmpada na Praça Clara Maria Schorr no 
Bairro Olarias. Munícipes não estão conseguindo fazer suas caminhadas devido a 
escuridão que se encontra a praça. 

SEOSP: Que seja feita a manutenção da Academia ao ar livre localizada na Rua 
José Franz, no Bairro Conventos, a maioria dos aparelhos está sem condições de 
uso podendo causar acidentes. 

SEOSP: Patrolamento e colocação de material na rua Bom Retiro do Sul, no Bairro 
Olarias. 

SEOSP: Troca da parada de ônibus localizada na Rua Padre Nobrega esquina com 
a Rua Armindo Lawall. Justificativa: Por ter sido instalada dentro de um terreno 
particular, quando for feita a retirada que seja instalada 6 metros para esquerda de 
onde se encontra hoje. 

NILSON DO ARTE (Req. 251 e 252/2019 e Ind. 096) 

Req. 251/2019 – Solicita espaço para falar sobre Política. 



Req. 252/2019 – Solicita a Secretaria do Planejamento e Urbanismo, que seja 
notificado o proprietário do terreno localizado na esquina nos endereços abaixo: 
* Av. Arnoldo Uhry com a rua João F. Schneider, no bairro Jardim do Cedro, para 
fazer a limpeza do terreno, pois o mato está muito alto dificultando a visibilidade 
no local. 
* Av. Arnoldo Uhry com a rua Henrique Stein Filho, no bairro Jardim do Cedro, 
para fazer a limpeza do terreno, pois o mato está muito alto dificultando a 
visibilidade no local. 
 
- SEOSP: Solicita o conserto na via asfáltica da rua João Bosco em frente a 
comunidade católica no bairro Conservas. 
 
- SEOSP: Patrolamento e a colocação de material na rua 28 de fevereiro no Bairro 
Bom Pastor. 
 
- SEOSP: Reitera o pedido de conserto do pavimento na Av. Arnoldo Uhry, trecho 
entre as ruas Emilio Haas e João F. Schneider, no bairro Jardim do Cedro. 
***************************************************************************************** 
         Sala Presidente Tancredo de Almeida Neves, 21 de maio de 2019. 
 

 

 

 

 

 

 

 


