
        CÂMARA DE VEREADORES DE LAJEADO 
          Estado do Rio Grande do Sul 
 

   Sessão Ordinária realizada no dia   04/6/2019 
 

      BOLETIM Nº  018-03/2019 

               E X P E D I E N T E 

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

PODER EXECUTIVO: 
 
- PL nº  054-03/2019 –  Autoriza o Poder Executivo a devolver valores à empresa 
Arthez Indústria e Comércio de Cosméticos Ltda, dispensar o pagamento de 
multa e abrir Crédito Suplementar. 
 
- PL nº  055-03/2019 – Inclui ação na Lei nº 10.446/17 (PPA) e na Lei nº 10.676/18 
(LDO) e autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Especial. 
 
- PL nº  056-03/2019 – Autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Especial. 
 
- PL nº  057-03/2019 – Altera a Lei nº 5.885, de 16 de abril de 1997, que institui o 
Fundo Municipal de Saúde e dá outras providências. 
 
- PL nº  058-03/2019 – Altera o Art. 3º da Lei nº 5.973, de 10 de setembro de 1997, 
que cria o Fundo Municipal de Assistência Social.  
 
- PL nº  059-03/2019 – Altera o Art.16 da Lei nº 8.276, de 24 de dezembro de 2009, 
que dispõe sobre a Política de Habitação no Município e altera legislação 
municipal que cria o Conselho Municipal de Habitação – CMH e o Fundo 
Municipal de Habitação - FMH 

- PL nº  060-03/2019 – Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 
2020. 

- PL nº  061-03/2019 – Autoriza o Município a firmar Convênio, em âmbito do 
Sistema Único de Saúde – SUS, com a Sociedade Beneficência e Caridade de 
Lajeado - Hospital Bruno Born e dá outras providências. 

 
- Ofício n°0272-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº 0191/2019, do vereador Adi 
Cerutti a Secretária do Desenvolvimento Econômico , Turismo e Agricultura  
informa que  desde 2018, após o resultado de Supervisão, o qual culminou com a 



perda da Prerrogativa do Município  em incluir  novos estabelecimentos ao 
SUSAF, o Serviço de Inspeção Municipal vem realizando ações para o ajuste de 
procedimentos, estrutura e equipe. 
******************************************************************************************** 
MARIELA PORTZ: (Projeto de Lei CM N° 045-03/2019) 
 
- Projeto de Lei CM N° 045-03/2019 – Altera a Lei Municipal n° 9251/2013, a qual 
dispõe sobre a inserção de textos nos carnês de IPTU e dá outras providências. 
*********************************************************************************************
WALDIR BLAU (Req. 264 e 265/2019) 

Req. 264/2019 – Solicita o envio de ofício a empresa Ereno Dörr, a pedido de 
moradores, para que estude a possibilidade de passar uma linha de ônibus na Rua 
Rodolfo Bischoff, no bairro Conventos. 

Req. 265/2019 – Solicita espaço para falar sobre estacionamento do Posto de Saúde 
da Univates. 

ERNANI TEIXEIRA DA SILVA (Req. 266, 267, e 268/2019 e Ind. 101) 

Req. 266/2019 – Requer o envio de ofício a Empresa de Telecomunicações OI, 
solicitando a remoção do orelhão, situado na Rua João Fernando Schneider, em 
frente ao prédio de nº 525, no Bairro Jardim do Cedro, pois o mesmo está inativo, 
nem aparelho tem e ainda atrapalha na calçada de passeio. Foto Anexa. 

Req. 267/2019 – Requer o envio de ofício a Defesa Civil, solicitando para que faça 
uma avaliação da possível retirada de três carreiras de eucaliptos, na Rua Dois 
Irmãos, no Bairro Conservas, ao lado da Igreja de nº 1071, pois as pessoas que 
frequentam a referida igreja, correm risco, pois da forma que os mesmos se 
encontram, poderá ocasionar graves acidentes. Logo então, notificando o 
proprietário para tal realização. Fotos Anexas. 

Req. 268/2019 – Solicita ao Poder Executivo, que informe a esta Casa Legislativa, 
quais os eventuais critérios que estão sendo usados para a distribuição das vagas 
existentes para as Emeis, devido a grande demanda. Aproveitando a 
oportunidade, gostaria de saber ainda, como a lista de espera é organizada, pois 
dá margem para inúmeras distorções. 

- Solicita a colocação de piso (concreto) no abrigo (parada de ônibus), localizado 
na Rua João Fernando Schneider, em frente ao prédio de nº 081, no Bairro Jardim 
do Cedro, pois nos dias chuvosos, se acumula muito barro, o que dificulta aos 
usuários que dependem de ônibus. Foto Anexa. 



- Patrolamento, colocação de material (saibro/brita), na Rua Hugo Welter, rua esta 
que interliga os Bairros Jardim do Cedro e Floresta, a qual encontra-se em precário 
estado de conservação, contendo várias valetas e buracos, causando enormes 
dificuldades aos usuários. Fotos Anexas. 

- Solicita a colocação de tampão na boca de lobo, localizada na Rua Etwino Stein, 
esquina com a Rua Waldemar Schossler, no Bairro Moinhos D’ Água. Foto Anexa. 

- Solicita a limpeza da valeta, na Rua Décio Senir Zimmer, ao lado da área verde 
no Bairro Floresta, isto, para melhorar escoamento de água. Foto Anexa. 

- Solicita ao Departamento de Trânsito, a recolocação da Placa de Advertência 
(Vans Escolares), na Rua João Fernando Schneider, em frente a EMEI Amiguinhos 
do Jardim, no Bairro Jardim do Cedro. Foto Anexa. 

- Reitera a instalação de uma Praça de Lazer com brinquedos, na Área Verde, 
localizada na Rua Raymundo Sieben, esquina com a Rua Décio Senir Zimmer, no 
Bairro Floresta. Pois as crianças do referido bairro, não tem onde brincar. 

- Solicita o recolhimento de lixo/seco e entulhos, na Rua Henrique Stein Filho, 
esquina com a Rua Dr. Thomaz Assumpção Pereira, no Bairro Jardim do Cedro. 
Fotos Anexas. 

- Solicita a limpeza e o desentupimento da boca de lobo, na Rua Henrique Stein 
Filho, esquina com a Rua Dr. Thomaz Assumpção Pereira, no Bairro Jardim do 
Cedro, pois, devido aos entulhos, a mesma obstruiu. Foto Anexa. 

SERGIO MIGUEL RAMBO (Req. 269/2019 e Ind. 102) 

Req. 269/2019 – Solicita espaço para falar sobre iluminação pública. 

- SEOSP: Instalação de um ponto novo de luz na Rua Olidida Schneider nº 265, no 
Bairro São Bento (Loteamento Vale das Flores), conforme moradores já se 
encontram pedidos solicitados por eles a mais de 5 meses. 

- SEOSP: Manutenção da lâmpada na Rua Adolfo Kuns nº 241, no Bairro Bom 
Pastor. A mesma liga e desliga constantemente. 

- SEOSP: Manutenção da boca de lobo na Rua A, no Bairro São Bento, no 
Loteamento Johan (Vale Verde 1) a 100 metros da ERS 130, no lado Esquerdo. 

- SEOSP: Patrolamento e colocação de material na Rua Romeu Júlio Scherer, no 
Bairro Planalto, logo após o termino do calçamento. 



- SEOSP: Patrolamento e colocação de material na Rua Hermes Jaeger (ERS 421 até 
a Rua Eugenio Dietrich, no Bairro Bom Pastor). 

- SEOSP: Limpeza da vala e alargamento da Rua Eugenio Dietrich, no 
entroncamento com a Rua Hermes Jaeger, no Bairro Bom Pastor. 

- SEOSP: Patrolamento e colocação de material na Rua Alfredo Schneider, no 
Bairro Olarias. 

- SEOSP: Troca da lâmpada queimada na Rua B5 nº 475, no loteamento Monte 
Bello no Bairro Igrejinha. 

NILSON DO ARTE (Req. 270 e 271/2019 e Ind. 103) 

Req. 270/2019 – Solicita espaço para falar sobre a precariedade da rodovia RSC 
453. 

Req. 271/2019 – Solicita ao Poder Executivo, que sejam instalados (02) dois 
abrigos, junto aos pontos de ônibus existentes na Av. Arnoldo Uhry, no Bairro 
Jardim do Cedro, pois com esses dias de chuva e sol, os usuários não tem onde 
abrigarem-se do rigor do tempo enquanto esperam pelo transporte coletivo, pois 
nesses locais só existe placas de indicação de ponto de ônibus.  

- SEDETAG: Solicita a instalação de uma lixeira dupla na rua Maurício Cardoso, 
em frente ao número 910, no bairro Santo André. Porém do lado oposto da rua. 
Pois no local está sendo colocado lixo no chão e pendurado na cerca da Corsan, 
proliferando baratas e ratos no local. 

- SEDETAG: Recolhimento de lixo verde ao longo da Rua Maurício Cardoso, no 
bairro Santo André. 

- SEDETAG: Recolhimento de lixo verde nas seguintes ruas da Cohab Monhos: 
Maria T. Mallmann, Alan Kardec e Riachuelo. 

CARLOS EDUARDO RANZI (Req. 272, 273, 274, 275, 276 e 278/2019) 

Req. 272/2019 – Solicita ao Poder Executivo, a modernização da gestão da 
iluminação pública do município, tendo em vista os inúmeros problemas 
apresentados pela falta de iluminação pública à noite e o elevado número de 
lâmpadas acesas durante o dia. Ademais, uma modernização possibilitará ao 
município gerir de forma mais eficiente: 

- Quantidade de pontos de iluminação 
- Tipos de lâmpadas e luminárias instaladas 
- Luminárias danificadas 



- Problemas em condutores, postes e transformadores 
- Identificação de pontos escuros (mapa luminotécnico) 
- Acompanhamento das equipes de ronda por checkpoints automáticos 
- Rastreamento preciso dos materiais e de suas garantias 
- Custo real das obras e de suas equipes 
- Gerenciamento do estoque de materiais 
 
Req. 273/2019 – Solicita a Secretaria do Meio Ambiente, que informe qual a base 
legal utilizada para realização de castrações de animais pertencentes a famílias de 
baixa renda. 
 
Req. 274/2019 – Solicita a Secretaria de Educação, que defina um final de semana 
para higienizar as Escolas Municipais de Educação Infantil, devido à circulação do 
vírus causador da doença Pé-mão-boca, ou HFMD. O vírus é transmitido pelo 
contato físico, e tem sintomas como febre alta, dor de garganta, mal-estar, 
irritabilidade e enjoos, seguidos do aparecimento de manchas vermelhas na boca, 
amígdalas e faringe. Pequenas bolhas nas palmas das mãos e nos pés também 
aparecem, em alguns casos. 

Req. 275/2019 – Solicita ao Poder Executivo, informações acerca da destinação dos 
prêmios de milhagens oferecidos pelas companhias aéreas obtidos através de 
viagens oficiais pagas com recursos públicos. 

Req. 276/2019 – Solicita o envio de ofício ao Sindicato dos Servidores Públicos de 
Lajeado (SISPUMUL), parabenizando pela realização de seus 30 anos de fundação, 
em razão de todo o esforço empreendido em garantir e defender os direitos dos 
servidores. 
Req. 278/2019 – Solicita ao Poder Executivo, que seja instalada câmera de 
videomonitoramento nas proximidades dos condomínios Novo Tempo I e II, no 
bairro Santo Antônio, como objetivo de auxiliar na segurança dos moradores da 
localidade. 
 
ARILENE MARIA DALMORO (Req. 279/2019) 
 
Req. 279/2019 – Solicita a Secretaria do Meio Ambiente, a colocação de uma lixeira 
grande na Rua Waldemar Schossler, nas proximidades do n° 534, onde já existe 
uma, devido a excesso de lixo depositado por todos moradores da localidade, no 
Bairro Moinhos d´água. Também tomar providências quanto a proliferação de 
ratos que, devido lixo que cai no chão, e é colocado ao lado da lixeira, acaba 
causando diversos problemas. 
***************************************************************************************** 
         Sala Presidente Tancredo de Almeida Neves, 04 de junho de 2019 


