
        CÂMARA DE VEREADORES DE LAJEADO 
          Estado do Rio Grande do Sul 
 

   Sessão Ordinária realizada no dia   02/07/2019 
 

      BOLETIM Nº  022-03/2019 

               E X P E D I E N T E 

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

PODER EXECUTIVO: 
 
- PL nº  066-03/2019 – Disciplina sobre a atuação do Centro de Controle de 
Zoonoses e Vetores e dispõe sobre a criação de políticas de proteção e controle 
populacional de animais no Município de Lajeado. 
 
- Ofício n°0276-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº137/2019, do vereador Adi 
Cerutti, a Procuradoria do Município informa que tendo em vista que o acordo 
conta com cláusula de confidencialidade, o mesmo não poderá ser 
disponibilizado. 
 
- Ofício n°0278-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº252/2019, do vereador Sergio 
Luiz Kniphoff a SEAD informa que estão contratados os postos de trabalho que 
seguem relacionados , conforme prevê o contrato. 
 
- Ofício n°0323-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº293/2019, do vereador Ernani 
Teixeira da Silva e ofício n° 297/2019 só vereador Carlos Eduardo Ranzi, com 
relação ao ofício 296/2019 a SED informa que os critérios para a oferta de vagas 
nas EMEis do Município estão estabelecidas no decreto nº 10.709, cuja cópia segue 
anexa. Quanto ao ofício 297/2019, a SED esclarece que o setor epidemiológico da 
SESA está acompanhando os casos da doença HFMD ( pé-mão-boca) e resalta que 
não se trata de epidemia. 
 
- Ofício n°0328-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº300/2019 do vereador Carlos 
Eduardo Ranzi, a SESP informa que já tentou instalar câmeras de segurança no 
local, contudo em razão da falta de fibra óptica não foi posível. Tão logo seja 
possível providenciará a instalação. 
 
- Ofício n°0329-03/2019 - Em resposta ao Ofícios nº124 e 128/2019, do vereador 
Carlos Eduardo Ranzi  e ofício 129/2019 do vereador Adi Cerutti, com relação ao 
ofício 124/2019 a SEAD informa que embora não exista  lei que exige participação 
de sindicatos, esta analisando o pedido. 



Quanto ao ofício 128/2019 o Poder Executivo informa que a sede da União 
Lajeadense dos Clubes de Mães será instalada junto ao Edifício Pirâmide, 5º andar, 
localizado na Rua Alberto Torres, nº 452. 
Em conformidade ao ofício 129/2019, o poder Executivo agradece a sugestão 
 
- Ofício n°0346-03/2019 - Em resposta ao Ofícios nº324/2019 do vereador Carlos 
Eduardo Ranzi, encaminho-lhes as cópias das contas do Parque do Imigrante. 
**************************************************************************************** 
MUNICIPAIS: 
 
 - Câmara de Vereadores de Cruzeiro do Sul encaminha Moção de Repúdio a EGR 
em virtude do péssimo estado de conservação da RSC – 453 trecho Lajeado-
Venâncio Aires.  
******************************************************************************************** 
SERGIO LUIZ KNIPHOFF (Req. 320, 321 e 322/2019) 

Req. 320/2019 – Solicita a Secretaria de Administração, que todos os processos de 
DISPENSA e INEXIBILIDADE de licitação, dos anos de 2017, 2018 e 2019 até 
28/06/19, com descrição do processo, valor e nome da empresa. 

Req. 321/2019 – Solicita a Secretaria de Administração, todo processo licitatório da 
contratação da empresa de publicidade da Prefeitura Municipal de Lajeado. 

Req. 322/2019 – Solicita a Secretaria de Obras e Serviços Públicos, que execute 
imediatamente a reforma de todo Parque do Engenho, visto que, o mesmo se 
encontra completamente abandonado pela administração pública municipal. 

ARILENE MARIA DALMORO (Req. 323/2019) 

Req. 323/2019 – Solicita o envio de ofício ao Gerente Janete Bergousi, da Lojas 
Taqi, para providenciar a troca da tampa do hidrante na calçada da R. Júlio 
Francisco Born, próximo ao n° 35, esquina com R. Padre Theodoro Amstad n° 51, 
no bairro Florestal, pois a tampa do hidrante está quebrada, bem como a calçada, 
causando grandes transtornos à comunidade. 

CARLOS EDUARDO RANZI (Req. 324, 325, 326, 327, 328 e 329/2019) 

Req. 324/2019 – Solicita ao Poder Executivo, como é realizado atualmente o 
controle de consumo de combustível da frota municipal, dos custos operacionais, 
do custo por km rodado, e como este controle era realizado anteriormente quando 
os veículos eram abastecidos junto à Secretaria de Obras. Solicito também o 
relatório dos valores gastos em combustível no período compreendido entre: 
01/01/2017 à 30/04/2017 e de 01/01/2018 à 30/04/2018. Ainda, que explique os 
motivos (qual critério utilizado) pelos quais o segundo posto de combustíveis 



preferido para abastecimento da frota de veículos encontra-se em um bairro 
distante do Centro e da Secretaria de Obras. 

Req. 325/2019 – Solicita ao Poder Executivo, que no Programa Pacto pela Paz, 
acrescente ações de combate à perturbação do sossego alheio (contravenção 
penal), garantido, segurança e sossego aos moradores do bairro Universitário, 
notadamente na Rua Senador Alberto Pasqualini, próximo ao nº 2956 e também de 
fiscalização de rachas de motos e perturbação pública em finais de semana na Rua 
Walmir Henrique Johann, no bairro Floresta. 

Req. 326/2019 – Solicita ao Poder Executivo, que informe qual o contrato que o 
município possui para prestação de serviços de guincho de veículos e se 
atualmente os Agentes de Trânsito podem acionar estes serviços. 

Req. 327/2019 – Solicita ao Poder Executivo, seguintes informações a respeito dos 
valores investidos em publicidade: 
a) Valores investidos em publicidade e propaganda de janeiro de 2017 até a atual 
data, bem como onde foram investidos. 
b) Valores previstos pela Administração Municipal a serem investidos em 
publicidade e propaganda da atual data até o final de 2020. 
c) Valores investidos em impulsionamentos de postagens no Facebook. 
d) Valores investidos em sites privados para publicidade e propaganda de ações 
da Administração Municipal. 
 
Req. 328/2019 – Solicita a Secretaria do Meio Ambiente, obra de revitalização junto 
ao Parque do Engenho. O local encontra-se em estado de abandono, com água 
parada, cercas deterioradas e equipamentos danificados. 
 
Req. 329/2019 – Solicita o envio de ofício ao Departamento de Trânsito e à 
empresa Ereno Dörr, solicitando que reestabeleça as seguintes linha de ônibus: 
a) Parte do Parque Professor Theobaldo Dick em direção ao bairro São Cristóvão, 
às 18 horas. 
b) Parte do bairro Centro (parada de ônibus em frente à padaria Suíça) em direção 
ao bairro Conventos, às 20 horas. 
 
WALDIR BLAU (Req. 330/2019) 

Req. 330/2019 – Solicita espaço para falar sobre a conservação das estradas do 
nosso Município. 

ANTÔNIO MARCOS SCHEFER (Ind. 113) 

- SEOSP: Solicita a limpeza da boca de lobo localizada na esquina entre a Rua 1º de 
Setembro e a Rua Paulino Geraldo da Rosa, no Bairro Conservas, visto que o 



mesmo se encontra em condições precárias de conservação, ocasionando 
alagamentos no local. 

- SEOSP: Solicita que sejam tomadas as devidas providências quanto a um 
vazamento de esgoto que está ocorrendo na Rua Oraides Maria Rocha, fundos do 
Posto de Saúde no bairro Conservas, pois o mesmo está causando grandes 
transtornos aos moradores principalmente devido ao mau cheiro e a proliferação 
de insetos gerada no local. 

- SEOSP: Reitera a solicitação de que seja feita a substituição da parada de ônibus 
localizada em frente ao Ginásio Esportivo no bairro Conservas, tendo em vista que 
os moradores reclamam de não terem onde se abrigar para aguardar o ônibus 
principalmente em dias de chuva ou calor intenso, visto que a mesma não possui 
telhado. 

- SEOSP/SEDETAG: Recolhimento de lixo verde nos endereços citados abaixo 
tendo em vista que foi feita a poda de árvores e as mesmas foram deixadas nas 
ruas, trazendo transtornos aos motoristas nestes locais: 

* Rua Barão do Santo Ângelo, próximo à residência nº 368, no bairro Praia. 

- SEOSP: Solicita a pedido dos moradores, que seja providenciada uma calçada em 
frente à área verde localizada na Rua Ágata, no bairro Igrejinha, pois eles alegam 
ter que caminhar na rua, podendo gerar acidentes no local. 

- SEOSP/SESA: Solicita que seja estudada a possibilidade de colocação de algum 
tipo de abrigo (telhado) em frente ao Posto de Saúde do bairro Conventos, para 
que os pacientes tenham onde ficar para aguardar em dias de chuva pelas fichas 
de consulta. 

ADI CERUTTI (Ind. 114) 

- Solicita placas de sinalização para estacionamento de Vans e Micro ônibus 
Escolar, que transportem alunos para os educandários, próximo aos portões de 
assesso de todas as EMEIs e EMEFs do município, respeitando o espaço reservado 
para tais meios de transporte.  

NILSON DO ARTE (Ind. 115) 

- SEOSP: Conserto e reparação de buracos no asfalto, na esquina das ruas Olmiro 
C. Siqueira com Vasco da Gama, no bairro Cohab Moinhos próximo a Creche. 

- SEOSP: Conserto e reparo de buracos nas vias asfaltadas do Bairro Santo 
Antônio. 



- SEOSP: Patrolamento e colocação de material (saibro) na rua de acesso aos 
papeleiros no bairro Santo Antônio. 

- SEOSP: Patrolamento e colocação de material em três ruas do bairro Jardim do 
Cedro.  
* Rua Nelson Eckardt, Maria Lia Feldens e Miguel Arenhart. 
 
- SEOSP: Solicita que sejam instaladas (02) duas lixeiras na rua Dezenove de Abril, 
em frente ao n° 330, no Bairro Santo Antônio. 

SERGIO MIGUEL RAMBO (Req. 331/2019 e Ind. 116) 

Req. 331/2019 – Solicita a Secretaria Municipal de Saúde, que informe a 
quantidade de pacientes atendidos diariamente no mês de junho pela UBS da 
Universidade. 

SEDETAG: Recolhimento de lixo verde em toda extensão na Rua Elecir José 
Cassule, no Bairro Conventos. 

SEOSP: Colocação de material na Rua Hermes Jaeger, entre ERS 421 e a Rua 
Eugenio Dietrich, no Bairro Bom Pastor. Devido a ter uma oficina de máquinas 
pesadas é preciso largar um material com mais frequência. 

ERNANI TEIXEIRA DA SILVA (Ind. 117) 

- Solicita a construção de calçada de passeio, juntamente à área verde, na Rua 
Eleolino Domingos Zagonel, no Bairro Jardim do Cedro. Foto Anexa. 

- Solicita o conserto da calçada de passeio, na Rua Bento Gonçalves, trecho 
compreendido desde o prédio de nº 111 até a Rua Pinheiro Machado, no Bairro 
Centro. Fotos Anexas. 

- Solicita a colocação de tampão na boca de lobo, localizada na Rua Jacob Augusto 
Purper, esquina com a Rua Seno Sieben, no Bairro Floresta. Foto Anexa. 

- Solicita a desobstrução dos canos de esgoto, na Rua Albino Gontran Arruda, em 
frente à residência de nº 100, no Bairro Jardim do Cedro, pois a canalização está 
totalmente entupida. Fotos Anexas. 

- Reitera 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. 



- Reitera 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. 

- Solicita o recolhimento de lixo verde/seco, na Rua Ijuí, esquina com a Rua 
Capitão Pedro Siebra, no Bairro Universitário. 

- Solicita o recolhimento de lixo verde/seco, na Rua Capitão Pedro Siebra, esquina 
com a Rua Frederico Westfalen, no Bairro Universitário. 

- Solicita o recolhimento de lixo verde/seco, na Rua Capitão Pedro Siebra, em 
frente à residência de nº 192, no Bairro Universitário. 

- Solicita a construção de calçada de passeio na Av. Amazonas, trecho 
compreendido entre a Av. Senador Alberto Pasqualini e a Empresa de Materiais 
de Construção Prediger, lado esquerdo de quem entra da Av. Senador Alberto 
Pasqualini até a referida empresa, no Bairro Universitário. 

- Solicita a construção de calçada de passeio na Rua Caxias do Sul, aprox. 300m., 
trecho compreendido entre a Av. Sen. Alberto Pasqualini e a Rua Germano 
Domingos Togni, no Bairro Universitário. 

WALDIR GISCH (Req. 332/2019) 

Req. 332/2019 – Solicita ao Poder Executivo, que notifique o proprietário do lote 
abaixo relacionado, para que este conserte a calçada de passeio, bem como realize 
a limpeza do terreno na Av. Sete de Setembro esquina com a Rua 15 de 
Novembro, Setor 6, Quadra 43 e Lote 19. 
***************************************************************************************** 
         Sala Presidente Tancredo de Almeida Neves, 02 de julho de 2019. 
 

 

 

 


