
        CÂMARA DE VEREADORES DE LAJEADO 
          Estado do Rio Grande do Sul 
 

   Sessão Ordinária realizada no dia   18/06/2019 
 

      BOLETIM Nº  020-03/2019 

               E X P E D I E N T E 

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

PODER EXECUTIVO: 
 
- PL nº  064-03/2019 – Autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Especial. 
     
- PL nº  065-03/2019 – Altera a tabela constante no anexo 1.1.A da Lei nº 5.848, de 
20 de dezembro de 1996, que Institui o Código de Edificações de Lajeado e dá 
outras providências. 
 
- Ofício nº 316-03/2019 – GAP -  Poder Executivo encaminha VETO PARCIAL à 
Lei nº 10.827, de 10 de junho de 2019, que “Autoriza o Poder Executivo a celebrar 
convênio com a UNIVATES – Universidade do Vale do Taquari, para implantação 
da Unidade Básica de Saúde Universidade”. 
 
- Ofício nº 318-03/2019 – GAP -  Poder Executivo encaminha  VETO ao PL CM nº 
037-03/2019, que “Altera a Lei Municipal nº 9251/2013, a qual dispõe sobre a 
inserção de textos nos carnês de IPTU e dá outras providências”. 
 
- Ofício n° 185-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº 600/2018, do vereador Antônio 
Marcos Schefer e Ofício nº 609/2018 do vereador Mozart Pereira Lopes, com 
relação ao ofício 600/2018 a Secretaria de Segurança Pública informa que o 
Departamento de Trânsito adotou como prioridade a instalação de redutores de 
velocidade em frente às escolas e praças. Quanto ao ofício 609/2018 informa  que 
não há legislação municipal impedindo a ação de malabares e semelhantes nas 
vias do Município. 
 
- Ofício n° 293-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº 118/2019, do vereador  Paulo 
Adriano da Silva informa que encaminhou cópia da ata de resgistro de preço, 
onde constam informações referentes ao serviço. 
 
- Ofício n° 311-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº 211 e 212/2019, do vereador 
Carlos Eduardo Ranzi, em relação ao ofício 211/2019 a SEPLAN informa que o 
estudo técnico referente à reforma do prédio da Prefeitura ainda não esta 



concluído. Quanto ao ofício 212/2019 informa que encaminhou uma relação de 
veículos que compõem a frota do Município. 
 
- Ofício n° 312-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº 263/2019, do vereador Carlos 
Eduardo Ranzi, ofício 266/2019 do vereador Nilson do Arte e ofício 270/2019 do 
vereador Antônio Marcos Schefer, esclarece que em relação ao ofício 263/20419 a 
SEPLAN agradece o envio de sugestões e informa que as mesmas serão analisadas 
com as demais. Quanto ao ofício 266/2019 a SEPLAN informa que os fiscais 
realizaram a vistoria no local e após emitiram notificação ao proprietário dos lotes. 
Em conformidade ao ofício 270/2019 a SEPLAN  esclarece que o local citado 
refere-se a parte do loteamento destinado a rua, assim foi solicitado a SEOSP que 
providencie a roçada e limpeza do local.  
********************************************************************************************* 
ENTIDADES: 
 
 - CENTRAL – Convida os Senhores Vereadores para se fazerem presentes na 
eleição da nova Diretoria da Central para o mandato 2019-2021 no dia 27 de junho 
às 19:00 horas.  
********************************************************************************************* 
MARIELA PORTZ, ILDO PAULO SALVI, ERNANI TEIXEIRA, NILSON DO 
ARTE, MOZART LOPES, WALDIR GISCH E ADI CERUTTI: (Projeto de Lei 
CM N° 046-03/2019) 
 
- Projeto de Lei CM N° 046-03/2019 – Altera dispositivos nos parágrafos do artigo 
5° da Lei Municipal n° 8.136, de 15 de abril de 2009, que estabelece normas para a 
exploração do comércio ambulante e trailers estacionados. 
**********************************************************************************
SERGIO LUIZ KNIPHOFF (Req. 287 e 288/2019) 

Req. 287/2019 – Solicita a Secretária de Educação de Lajeado, Vera Plein, que 
explane a sua opinião acerca do PL CM 038-03/2019, que “Dispõe sobre o 
exercício de garantias constitucionais no ambiente escolar da rede municipal de 
ensino”. 

Req. 288/2019 – Solicita a Presidente do Sindicato dos Professores Municipais de 
Lajeado (SPML), Mara Goergen, que explane a sua opinião acerca do PL CM 038-
03/2019, que “Dispõe sobre o exercício de garantias constitucionais no ambiente 
escolar da rede municipal de ensino”. 

WALDIR BLAU (Req. 290/2019) 

Req. 290/2019 – Solicitar espaço para falar sobre calçamentos. 

ARILENE MARIA DALMORO (Req. 289/2019) 



Req. 289/2019 – Solicita o envio de ofício à Companhia Riograndense de 
Saneamento – Corsan, para que providencie a troca da tampa do hidrante na 
calçada Júlio Francisco Born, próximo ao n° 35. A tampa do hidrante está 
quebrada, bem com a calçada, causando transtorno a comunidade. 

CARLOS EDUARDO RANZI (Req. 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298 e 
299/2019) 

Req. 291/2019 – Solicita ao Poder Executivo, a relação de todos os bens imóveis de 
propriedade do município de Lajeado. 

Req. 292/2019 – Reitera ao Poder Executivo, os ofícios 095/2019, 195/2019 e 
260/2019, os quais solicitam a relação de postos de combustíveis nos quais os 
veículos da prefeitura estão sendo abastecidos, bem como os valores investidos 
em cada posto. 

Req. 293/2019 – Solicita a Secretaria de Educação, que viabilize estacionamento 
adequado para veículos dos professores, funcionários e pais dos alunos da Escola 
Municipal de Ensino Fundamental Pedro Welter, no bairro Floresta. Ainda, 
solicito que seja ampliada a área da Escola junto ao terreno lindeiro, 
preferencialmente através de permuta. 

Req. 294/2019 – Solicita ao Poder Executivo: 

a) Quantas pessoas foram chamadas no último concurso público para o cargo de 
Operador de Máquina Pesada? 
b) Há máquinas paradas em alguma Secretaria? 
c) Há carência de Operadores de Máquinas Pesadas juntos às Secretarias? 
d) Quais os contratos que o município possui com empresas terceirizadas para 
prestação destes serviços que utilizam máquinas pesadas? 
e) Há servidor concursado para o cargo de Motorista trabalhando como Operador 
de Máquina Pesada? 
f) Há servidores terceirizados dirigindo veículos do município? 
 
Req. 295/2019 – Solicita ao Poder Executivo, cópia das contas de água do Parque 
do Imigrante de janeiro de até junho de 2019. 

Req. 296/2019 – Solicita ao Poder Executivo, a criação / construção / destinação de 
locais para: 
a) Abrigar e cuidar dos cavalos resgatados vítimas de maus-tratos; 
b) Armazenar adequadamente as mercadorias apreendidas do comércio ilegal; 
c) Depositar veículos recolhidos por motivo de abandono; 
 



Req. 297/2019 – Requer o envio de ofício ao Departamento de Trânsito e à 
empresa Scherer, solicitando que reestabeleça a linha de ônibus do bairro 
Montanha à Univates às 18h30min. 

Req. 298/2019 – Solicita a Secretaria de Saúde, providências no sentido de agilizar 
os atendimentos na Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Há relatos de 
diversas pessoas que demoraram mais de 6 horas para serem atendidas e muitas 
outras que desistiram do atendimento em razão da demora. 

Req. 299/2019 – Solicita ao Poder Executivo, a contratação de professor volante 
para a Escola Municipal de Ensino Fundamental Francisco Oscar Karnal, para que 
o mesmo substitua professores em casos de atestados médicos. 

ERNANI TEIXEIRA DA SILVA (Req. 300/2019 e Ind.108) 

Req. 300/2019 – Solicita ao Poder Executivo, que notifique o proprietário do 
terreno localizado na Rua Dominicus Jacob Mallmann, ao lado de nº 043 até nº 
111, no Bairro Moinhos, para que o mesmo providencie a limpeza e roçada do 
muro, pois a vegetação está invadindo a calçada de passeio, o que implica a 
passagem dos pedestres. Fotos Anexas 

- Reitera o pedido de canalização na valeta da área verde, Rua Leonardo 
Theobaldo Hauschild, em frente ao prédio de nº 376, no Bairro Universitário. Foto 
Anexa. 

- Solicita a pintura de faixa de segurança para pedestres, na Rua Sabiá, esquina 
com a Av. Senador Alberto Pasqualini, Bairro São Cristóvão. Foto Anexa. 

- Solicita a poda das árvores existentes na Área Verde, situada na Rua Piauí, nas 
proximidades do nº 1894, no Bairro Carneiros. Fotos Anexas. 

- Solicita a construção de um banheiro, juntamente à Praça de Lazer, situada na 
Rua Fábio Brito de Azambuja, no Bairro São Cristóvão. Foto Anexa. 

- Solicita a instalação de uma torneira com bebedouro, juntamente à Praça de 
Lazer, situada na Rua Fábio Brito de Azambuja, no Bairro São Cristóvão. 

- Solicita com urgência, para que seja reaberto a boca de lobo, na Rua Rio de 
Janeiro, esquina com a Rua Coelho Neto, no Bairro São Cristóvão. Pois da forma 
atual, a água invade as casas próximas. Foto Anexa. 

- Solicita a construção de calçada de passeio, juntamente à Área Verde, na Rua 
Dominicus Jacob Mallmann, trecho compreendido entre as Ruas Beno Leopoldo 
Weizenmann e Presidente Castelo Branco, no Bairro Moinhos. Fotos Anexas. 



NILSON DO ARTE (Req. 301 e 302/2019) 

Req. 301/2019 – Solicita espaço para falar sobre acidentes de trânsito nas estradas. 

Req. 302/2019 – Solicita a Secretaria de Segurança Pública inclusive Trânsito, que 
seja feito o conserto e reparação das calçadas que permeiam a Rua Santos Filho no 
interior do Parque Professor Theobaldo Dick. As mesmas encontram-se 
quebradas, desniveladas e esburacadas em vários trechos de sua extensão. Os 
usuários, tem que tomar muito cuidado para não tropeçar nas deformações dessas 
calçadas. Inclusive sobre o Arroio que corta a Rua Santos Filho, é praticamente 
intransitável. Pedestres preferem passar por dentro da rua a não passar sobre as 
calçadas nesse trecho. 
***************************************************************************************** 
         Sala Presidente Tancredo de Almeida Neves, 18 de junho de 2019. 
 

 


