
        CÂMARA DE VEREADORES DE LAJEADO 
          Estado do Rio Grande do Sul 
 

   Sessão Ordinária realizada no dia   25/06/2019 
 

      BOLETIM Nº  021-03/2019 

               E X P E D I E N T E 

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

PODER EXECUTIVO: 
 
- Ofício n°0181-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº 20 e 21/2019, do vereador 
Carlos Eduardo Ranzi, Ofício nº 029/2019 do vereador Paulo Adriano da Silva, 
Ofício nº 033/2019 do vereadora Mariela Portz e Ofício nº 036/2019 do vereador 
Ildo Paulo Salvi, com relação ao ofício 020/2019 a Secretaria da Educação informa 
que a EMEI Bom Pastor é uma obra executado com recursos federais, sendo que 
paralizações decorrem do atraso de repasse. 
Quanto ao ofício 021/2019 esclareço que o contrato para a reforma da EMEI 
Criança Alegre previa serviços de reforma e serviços de reforma de instalações 
elétricas, mas como a empresa GV não conseguiria executar o item 02 em tempo 
hábil, o mesmo foi suprido do contrato, sendo o serviço executado pela empresa 
Costel. 
Em atenção ao ofício 029/2019, a Secretaria da educação informa que a lista de 
espera das EMEIs está sendo atualizada. 
Quanto ao ofício 033/2019, a Secretaria da Educação estudará o assunto. 
Com relação ao ofício 036/2019 , a Secretaria da Educação esclarece que já atendeu 
ao pedido constante no referido requerimento. 
 
- Ofício n°0195-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº 062/2019 do vereador  Adi 
Cerutti e ofício nº064/2019 do vereador Sergio Luiz Kniphoff, com relação ao 
ofício nº 062/2019 o Núcleo de Execuções Fiscais informa o processo nº 
017/1.03.0007616-6 encontra-se suspenso. 
 Quanto ao ofício 064/2019 esclareço que o contrato para a reforma da EMEI 
Criança Alegre previa serviços de reforma e serviços de reforma de instalações 
elétricas, mas como a empresa GV não conseguiria executar o item 02 em tempo 
hábil, o mesmo foi suprido do contrato, sendo o serviço executado pela empresa 
Costel. 
 
- Ofício n°0304-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº 261/2019, do vereador Carlos 
Eduardo Ranzi,  ofício nº 268/2019 do vereador Adi Cerutti e ofício nº 269 do 
vereador Antônio Marcos Schefer, com relaçao ao ofício 261/2019 a SEOSP  



informa que não teve relatos de desabastecimento de água no bairro Centenário. 
Em conformidade ao ofício 268/2019 a SEOSP agradece a indicação e informa que 
a mesma será avaliada. 
Quanto ao ofício 269/2019 a SEOSP informa que o Município efetuou a 
contratação de empresa para realizar a execução da obra, mas está aguardando a 
liberação de valor decorrente de emenda Parlamentar para início da obra. 
  
- Ofício n°0308-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº 228/2019, do vereador  Carlos 
Eduardo Ranzi a Secretaria da Educação informa que investiu o valor de R$ 
123.818,96 na reforma da EMEI Criança Alegre. 
 
- Ofício n°0313-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº 014/2019 do vereador Antônio 
Marcos Schefer , ofício nº 022/2019 do vereador Carlos Eduardo Ranzi  e ofício nº 
030/2019 do vereador Paulo Adriano da Silva, em relação ao ofício 014/2019 a 
SEOSP informa que a solicitação será encaminhada para atendimento. 
Em conformidade ao ofício 022/2019 a SECEL esclarece que encontra-se em 
análise uma solução para restaurar o local. 
Quanto ao ofício nº 030/2019a SEOSP esclarece  que está aguardando a liberação 
de recurso para dar início ao processo licitatório. 
 
- Ofício n°0320-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº 284/2019 do vereador Antônio 
Marcos Schefer a Secretaria do Planejamento e Urbanismo  esclarece que o local 
citado refere-se a parte do loteamento destinado à rua, assim foi solicitado a 
SEOSP que providencie  a roçada e limpeza do local. 
 
 - Ofício n°0321-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº 302/2019 do vereador Antônio 
Marcos Schefer a Secretaria do Planejamento e Urbanismo informa que realizaram 
vistoria no local e após emitiram notificação para que o proprietário providencie a 
limpeza e roçada do mesmo. 
 
- Ofício n°0294 e 0297-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº195 e 260/2019, do 
vereador Carlos Eduardo Ranzi e ofício nº199/2019 do vereador Ederson 
Fernando Spohr, com relação ao ofício 195 e 260/2019 encaminho-lhe o relatório 
referente ao consumo de combustível da frota do Município. 
Quanto ao ofício 199/2019 a SEOSP irá avaliar a indicação contida no 
requerimento. 
 
- Ofício n°0295-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº106/2019 do vereador Carlos 
Eduardo Ranzi a SEOSP informa que já foi providenciado o conserto do 
pavimento indicado. 
 
- Ofício n°0296-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº 225/2019 do vereador Adi 
Cerutti, a SEOSP informa que não há solicitação de processo licitatório para o 



fornecimento e abastecimento de água no bairro Conventos. 
  
- Ofício n°0327-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº 279/2019 do vereador  Carlos 
Eduardo Ranzi,  encaminho-lhe o relatório referente a livre movimentação. 
********************************************************************************************* 
FEDERAIS: 
 
 - Deputado Federal Marlon Santos em atenção ao Ofício nº  192-03/2019, Moção 
de Repúdio a Proposta de Emenda Constitucional – PEC 06/2019 – a Reforma da 
previdência encaminhada pela Presidência da República. 
*********************************************************************************************
ESTADUAIS: 
 
 - Empresa OI em atenção ao Ofício nº 796-02/2018, sobre a remoção do orelhão, 
situado na Rua Antônio Otto Heineck, em frente ao prédio de nº 020, no Bairro 
Universitário. 
******************************************************************************************** 
ADI CERUTTI (Req. 303/2019) 
 
Req. 303/2019 – Solicita ao Poder Executivo, a construção de um redutor de 
velocidade na Rua Carlos Kronhardt, próximo à esquina da Rua A, no Bairro 
Conventos. E também informações para a abertura da via dupla na referida rua. 
 
Req. 308/2019 – Solicita ao Poder Executivo, a construção de uma rotatória nas 
esquinas das ruas Santos Filho com a João Abott, no Bairro Centro, devido ao alto 
número de acidentes que acontecem neste local.  
 
WALDIR BLAU (Req. 304/2019) 
 
Req. 304/2019 – Solicita espaço para falar sobre quebra molas. 
 
ANTÔNIO MARCOS SCHEFER (Req. 305, 306 e 307/2019 e Ind. 109) 
 
Req. 305/2019 – Requer o envio de ofício a empresa Ereno Dörr Transportes, 
solicitando o motivo de não estar sendo cumprido os horários de ônibus no bairro 
Moinhos d’ Água, tendo em vista que chegaram inúmeras reclamações a este 
vereador de que pessoas por muitas vezes tem que aguardar por horas nas 
paradas até a chegada dos mesmos, o que está causando grandes transtornos a 
todos. 
 
Req. 306/2019 – Requer o envio de ofício a empresa Ereno Dörr Transportes, 
solicitando a possibilidade de que seja colocada uma linha de ônibus que passe 
dentro do Loteamento Moinhos II no bairro Moinhos, tendo em vista que os 



moradores alegam ter que caminhar muito até a parada de ônibus, o que em dias 
de chuva ou calor intenso acaba sendo muito complicado. 
 
Req. 307/2019 – Solicita ao Poder Executivo, que sejam verificadas as reclamações 
que chegaram até este vereador, de que o aparelho de Raio X da UPA não estaria 
funcionando direito e por isso os laudos dos exames estariam saindo incorretos, 
pois segundo pacientes ele não teria apontado a presença de fraturas no mesmo, o 
que veio a ser detectado posteriormente em novos exames. Solicita também que se 
estas afirmações estiverem corretas que sejam tomadas as devidas providências o 
mais rápido possível. 
 
- SEOSP: Solicita melhorias como patrolamento e colocação de material nas ruas 
citadas abaixo, pois os moradores reclamam do péssimo estado em que as mesmas 
se encontram. 
* Rua Ervino Alfredo Hauschildt, no bairro Olarias. 
* Rua Dorval dos Santos Silveira. 
 
- SEOSP: Solicita a pedido dos moradores, que seja feita a instalação de uma boca 
de lobo na Av. Brasil esquina com a Rua Bolívia, no bairro Nações, pois os 
moradores reclamam de que em dias de chuva ocorre o alagamento da mesma. 

- SEOSP: Solicita que sejam feitas melhorias estruturais na pracinha localizada na 
Rua Dr. Helio Munhoz, no bairro Moinhos, principalmente o conserto de 
brinquedos e a poda de algumas árvores no local. 

- SEOSP: Solicita a limpeza de um bueiro entupido na Rua Eleolino Domingos 
Zagonel, proximidades da residência no bairro Jardim do Cedro, principalmente o 
conserto de brinquedos, e a poda de algumas árvores no local. 

- SEOSP: Solicita com URGÊNCIA melhorias como patrolamento, canalização e 
colocação de bueiros na Rua Armindo Auler, no bairro Jardim do Cedro, pois os 
moradores reclamam da grande quantidade de valetas que há, dificultando até a 
entrada de veículos em residências no local. 

PAULO ADRIANO DA SILVA (Req. 309/2019 e Ind. 110) 

Req. 309/2019 – Solicita a Secretaria de Administração, que forneça o relatório de 
gastos, referente ao ano de 2017 e 2018 com publicidade e além disso os empenhos 
da publicação on-line patrocinada no FACEBOOK, na publicação do Projeto Pacto 
pela Paz e além das publicações no LAJEADO + VIVA patrocinadas em redes 
sociais. 

- SEOSP: Solicita a substituição ou conserto das lixeiras localizadas na Avenida 
Brasil, bairro Nações. 



CARLOS EDUARDO RANZI (Req. 310, 311, 312, 313, 314 e 315/2019) 

Req. 310/2019 – Solicita espaço para falar sobre visita à Escola Municipal de 
Ensino Fundamental São João, localizada no bairro Moinhos D’Água. 

Req. 311/2019 – Solicita ao Poder Executivo, que o valor arrecadado através do 
leilão público de bens da prefeitura, no valor de R$ 204.619,00, seja convertido 
igualitariamente as Escolas Municipais de Educação Infantil, para que possam 
investir em ações que elas julguem prioritárias. 

Req. 312/2019 – Solicita ao Poder Executivo, informações acerca da construção do 
Parque Piraí, no bairro São Cristóvão, informando qual estágio atual da obra e 
qual previsão de entrega da mesma. 

Req. 313/2019 – Solicita ao Poder Executivo, um estudo de viabilidade de 
implantação de Projeto Vida no bairro Florestal. 

Req. 314/2019 – Solicita ao Poder Executivo, as seguintes informações sobre a obra 
de construção do Parque Beira-Rio: 
a) Número de árvores suprimidas para abertura das ruas. 
b) Como e onde será realizada a compensação ambiental. 
c) Qual o destino das árvores suprimidas. 
d) Qual planejamento previsto acerca do futuro dos moradores lindeiros. 
 
Req. 315/2019 – Solicita ao Poder Executivo, uma vistoria junto à passagem de 
pedestres no viaduto sob a ERS-130, proximidades da estação Rodoviária, que liga 
o bairro Florestal ao bairro Montanha. 
 
ERNANI TEIXEIRA DA SILVA (Req. 316/2019 e Ind. 111) 

Req. 316/2019 – Solicita ao Poder Executivo, que notifique o proprietário do 
terreno localizado na Rua Cap. Pedro Siebra, em frente à residência de nº 036, no 
Bairro Universitário, para que o mesmo providencie a construção da calçada de 
passeio. Foto Anexa. 

- Patrolamento, colocação de material (saibro/brita) e a limpeza das valetas, na 
Rua Lindolfo Labres, no Bairro Carneiros, a qual encontra-se em precário estado 
de conservação, contendo várias valetas e buracos, causando enormes 
dificuldades aos usuários. Fotos Anexas. 

- Patrolamento, colocação de material (saibro/brita) e a limpeza das valetas, na 
Rua Dilo Feldens, no Bairro Carneiros, a qual encontra-se em precário estado de 
conservação, contendo várias valetas e buracos, causando enormes dificuldades 
aos usuários. Fotos Anexas. 



- Reitera ao Departamento de Trânsito, a pintura de uma faixa de segurança, na 
Rua Silva Jardim, em frente ao Prédio da Acil e da Praça do Chafariz, Bairro 
Centro. Foto Anexa. 

- Reitera o pedido, no sentido de deslocamento do acesso de cadeirantes em frente 
ao prédio da Acil, pois o mesmo se localiza bem em frente a escadaria do prédio 
mencionado, na Rua Silva Jardim, no Bairro Centro. Foto Anexa. 

- Solicita a reforma do abrigo (parada de ônibus), instalada na Av. Senador 
Alberto Pasqualini, em frente ao prédio de nº 2112, no Bairro Universitário. Foto 
Anexa. 

- Solicita para que seja feito um cifão na boca de lobo, localizada na Rua Arno 
Ritter, em frente ao prédio de nº 205, no Bairro São Cristóvão, pois o odor está 
fortíssimo. Foto Anexa. 

- Reitera ao Departamento de Trânsito, uma avaliação para a instalação de uma 
faixa elevada, na Rua Pedro Petry, no entroncamento com a Rua Cap. Pedro 
Siebra, em frente à residência de nº 579, no Bairro Universitário. Foto Anexa. 

- Reitera o conserto do calçamento na Rua Cap. Pedro Siebra, esquina com a Rua 
Pedro Petry, em frente ao abrigo (parada de ônibus), no Bairro Universitário. Foto 
Anexa. 

- Reitera 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 e o conserto na boca de lobo, localizada na Rua Cap. 
Pedro Siebra, esquina com a Av. Amazonas, no Bairro Universitário. Foto Anexa. 

- Solicita o recolhimento de lixo verde/seco, na Rua Cap. Pedro Siebra, em frente à 
residência de nº 037, no Bairro Universitário. Foto Anexa.  

MARISA CECÍLIA WICKERT BASTOS (Req. 317 e 318/2019) 

Req. 317/2019 – Solicita espaço para falar sobre o fechamento dos setores nas 
escolas estaduais do município, demissão dos contratados em LS, sobre o PNAD 
(Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio) e sobre o atendimento da UPA. 
 
Req. 318/2019 – Solicita a Secretaria de Planejamento e Urbanismo, que envie uma 
cópia do Projeto de como ficara o refúgio de embarque e desembarque para os 
alunos do Colégio Estadual Presidente Castelo Branco, com a abertura da nova 
rua. 



 
NILSON DO ARTE (Req. 319/2019 e Ind. 112) 
 
Req. 319/2019 – Solicita o espaço para falar sobre problemas na distribuição de 
água. 
 
- SEOSP: Patrolamento e colocação de material (saibro) nas ruas do Bairro Santo 
Antônio. 
 
- SEOSP: Solicita o conserto no asfalto da rua Simon Bolivar, no Bairro Santo 
Antônio. 
 
- SEOSP: Solicita que sejam disponibilizados (50) canos de esgoto para a rua (F), 
no final da rua Roque Biasu dos Santos, no Bairro Santo Antônio. Onde o esgoto 
está correndo a céu aberto. 
***************************************************************************************** 
         Sala Presidente Tancredo de Almeida Neves, 25 de junho de 2019. 
 

 

 


