
        CÂMARA DE VEREADORES DE LAJEADO 
          Estado do Rio Grande do Sul 
 

   Sessão Ordinária realizada no dia   09/07/2019 
 

      BOLETIM Nº  023-03/2019 

               E X P E D I E N T E 

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

PODER EXECUTIVO: 
 
- PL nº  067-03/2019 – Autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Especial. 
 
- PL nº  068-03/2019 – Autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Especial. 
 
- PL nº  069-03/2019 – Autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Especial. 
 
- Ofício n°0315-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº210/2019, do vereador  Carlos Eduardo 
Ranzi  a SED esclarece que tem investido na melhoria da infraestrutura das escolas, na 
formação pedagógica, bem como tem  prestado suporte pedagógico e administrativo. 
Quanto a dupla jornada lembramos que os concursos públicos para docentes no nosso 
Município  são de 20 ou 30 horas semanais e a opção de realizar mais de um concurso é 
individual. 
 
- Ofício n°0347-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº 294/2019 do vereador Nilson  Do  Arte  
e ofício 295/2019 do vereador  Carlos Eduardo Ranzi  a Secretaria de Obras e Serviços 
Públicos informa que em relação aos referidos ofícios que as solicitações serão objeto de 
avaliação. 
 
- Ofício n°0348-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº307/2019, do vereador Ernani Teixeira 
da Silva  a SEPLAN informa que foram emitidas notificações aos proprietários dos lotes 
para que providenciem a limpeza e roçada dos mesmos. 
 
- Ofício n°0349-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº 194/2019, do vereador  Carlos 
Eduardo Ranzi informa que com relação ao referido ofício as informações solicitadas 
encontram-se disponíveis no Portal da Transparência. 
**************************************************************************************************** 
EDERSON FERNANDO SPOHR: (Projeto de Lei CM N° 051-03/2019) 
 
- Projeto de Lei CM N° 051-03/2019 – Denomina de Rua “Felice Alfredo Bolsi” a rua “E6” 
do Loteamento Monte Olimpo II e rua “E” do Loteamento Monte Olimpo, localizada no 
Bairro Bom Pastor. 
 
EDERSON FERNANDO SPOHR: (Projeto de Lei CM N° 052-03/2019) 



 
- Projeto de Lei CM N° 052-03/2019 – Denomina de Rua “Georg Heinrich Ritter” a rua 
“D6” do Loteamento Monte Olimpo II e rua “D”do Loteamento Monte Olimpo I, 
localizada no bairro Bom Pastor. 
 
NILSON DO ARTE: (Projeto de Lei CM N° 053-03/2019) 
 
- Projeto de Lei CM N° 053-03/2019 – Cria o Selo Amigo do consumidor do Município de 
Lajeado e dá outras providências. 
*****************************************************************************************
MARIELA PORTZ (Req. 333/2019) 

Req. 333/2019 – Solicita espaço para falar sobre a Segurança Pública em nossa Região. 

ANTÔNIO MARCOS SCHEFER (Req. 334 e 335/2019) 

Req. 334/2019 – Requer o envio de ofício a empresa Certel Energia, solicitando a pedido 
dos moradores da Rua Paulina Seibt, do bairro Olarias, que seja feita a instalação de 
poste de iluminação pública nas proximidades da residência nº315, visto que eles 
reclamam do perigo devido à falta de iluminação. 

Req. 335/2019 – Solicita ao Poder Executivo, que seja notificado o proprietário do terreno 
localizado na Av. João Gaspar Richter, no bairro Centenário, e que sejam tomadas as 
devidas providências quanto ao mesmo, pois o mato está altíssimo gerando transtornos 
aos demais moradores. 

- SEOSP: Solicita a pedido dos moradores a instalação de uma pracinha no loteamento 
Pro Bairro I, no bairro São Bento, para que os moradores tenham um local para levar as 
crianças no seu momento de lazer. 

- SEOSP: Solicita melhorias no calçamento da Rua Capitão Leopoldo Heineck, no bairro 
Centro, visto que o mesmo está em precário estado de conservação, cheio de buracos 
dificultando a travessia no local. 

- SEOSP: Solicita a pedido dos moradores, que seja feita a instalação de uma academia ao 
Ar Livre nos endereços citados abaixo. 
* Na Rua Rio Grande do Norte, no bairro São Universitário. 
 
CARLOS EDUARDO RANZI (Req. 336, 337 e 338/2019) 

Req. 336/2019 – Solicita ao Poder Executivo, os motivos pelos quais não está cumprindo a 
Lei Municipal nº 10.571/2018, a qual estabeleceu a nova norma para a exploração do 
comércio ambulante e trailers estacionados: 
“O proprietário do veículo com licença especial para estacionamento, e que necessitar de 
energia elétrica para o manuseio e armazenamento de alimentos, ou, para a oferta de 
serviços diversos, deverá requisitar autorização da administração municipal para instalar 



medidor, e após ser autorizado, solicitar a ligação de energia à concessionária 
responsável pelo serviço, no local autorizado”. 
 
Req. 337/2019 – Solicita ao Poder Executivo, os motivos pelos quais o Expediente da 
Ouvidoria nº 724/2019, protocolado em 05/04/2019, ainda não foi respondido, sendo 
que expirou o prazo legal de 30 dias para resposta. 
 
Req. 338/2019 – Solicita ao Poder Executivo, para que em homenagem e cumprimento 
aos princípios constitucionais da LEGALIDADE, PUBLICIDADE e LEALDADE ÀS 
INSTITUIÇÕES, bem como em ofensa ao artigo 11 da Lei nº 8.429/92 (Lei da 
Improbidade Administrativa), combinado com o artigo 46, X, da Lei Orgânica do 
munícipio de Lajeado, SEJAM RESPONDIDOS NO PRAZO MÁXIMO DE 30 DIAS, 
TODOS OS OFÍCIOS QUE RESTAM EM ABERTO A ESTE PODER LEGISLATIVO, 
QUAIS SEJAM: 191 ofícios do ano de 2017, 157 ofícios do ano de 2018 e 66 ofícios do ano 
de 2019, totalizando a quantia de 414 OFÍCIOS SEM RESPOSTAS, cujo conteúdo segue 
na íntegra em anexo. Esclarece-se que é DEVER do Poder Executivo respeitar o Poder 
Legislativo, e que caracteriza ato de improbidade administrativa a reiterada e intencional 
omissão do Prefeito Municipal em responder a pedidos de informação encaminhados 
pelo Poder Legislativo, configurando conduta contrária à legalidade e à lealdade às 
instituições, o que é sancionado pelo art. 11 da Lei de Improbidade Administrativa. 
Ademais, esclarece-se que a publicidade é um dos princípios norteadores da atividade 
administrativa (art. 37 da Constituição Federal) e sendo exatamente a fiscalização e o 
controle dos atos do Executivo uma das principais tarefas reservadas ao Poder 
Legislativo (art. 49, X, da Constituição Federal), assim constituindo grave ofensa à 
legalidade e ao dever de lealdade entre as instituições. Ainda, cumpre ressaltar que não 
sendo respeitados os princípios constitucionais já referidos bem como a Lei Orgânica 
Municipal, será imediatamente encaminhada cópia de todos os ofícios sem as devidas 
respostas do Poder Executivo ao Ministério Público solicitando a instauração de Ação 
Civil Pública por ato de Improbidade Administrativa do Prefeito Municipal com suas 
respectivas consequências. 
 
WALDIR BLAU (Req. 339/2019) 

Req. 339/2019 – Solicita espaço para falar sobre iluminação pública em nosso município. 
 
ERNANI TEIXEIRA DA SILVA (Req. 340, 341, 342 e 343/2019 e Ind. 119) 

Req. 340/2019 – Reitera ao Poder Executivo, o pedido de ceder uma agente de saúde para 
atender as 224 famílias do Residencial do Parque, nº127, no Moinhos. Conforme o síndico 
Edson Wolff, no residencial mencionado, moram muitas gestantes e idosos que 
necessitam deste atendimento. 
 
Req. 341/2019 – Solicita ao Poder Executivo, que notifique o proprietário do terreno 
localizado na Av. Senador Alberto Pasqualini, esquina com a Av. Amazonas, para que o 
mesmo providencie a totalidade da construção da calçada de passeio, no Bairro 
Universitário. Fotos Anexas. 



Req. 342/2019 – Solicita ao Poder Executivo, da possibilidade de fiscalização pela pasta 
competente, na Rua Norberto Domenico Schmatz, Bairro Moinhos, em frente ao prédio 
de nº 127, pois ali corre esgoto a céu aberto. Fotos Anexas. 

Req. 343/2019 – Solicita o envio de ofício ao Presidente da Certel Energia, Sr. Erineo José 
Hennemann, reiterando o pedido, para que seja feita uma base no poste de concreto, pois 
o mesmo está caíndo e os fios estão encostando na árvore, na Rua Manoel Claudino 
Vicente, esquina com a Rua Dorvalino Lopes de Souza, no Bairro Conservas. Foto Anexa. 

- Solicita a limpeza e a desobstrução da boca de lobo, na Rua Manoel Claudino Vicente, 
esquina com a Rua Dorvalino Lopes da Silva, no Bairro Conservas, pois a mesma está 
totalmente trancada, o que a impede de filtrar a água. Foto Anexa. 

- Solicita ao Departamento de Trânsito, a colocação de Placa “Carga e Descarga” e a 
pintura do meio fio de amarelo, na Rua Norberto Domenico Schmatz, Bairro Moinhos, 
em frente ao prédio de nº 127, pois os caminhões que trazem produtos, gás e etc, para os 
moradores do referido prédio, não tem onde estacionarem. Fotos Anexas. 

- Solicita a Secretaria Competente, uma avaliação no sentido da instalação de um abrigo 
(parada de ônibus), na Rua Norberto Domenico Schmatz, Bairro Moinhos, em frente ao 
prédio de nº 127, pois ali há muitas crianças e adultos trabalhadores que aguardam vans 
escolares e os micros ônibus, e os mesmos não tem onde se abrigarem. 

- Reitera o pedido de reforma e pintura dos brinquedos existentes na Área de Lazer, 
localizada na Rua Vitória, no Bairro Universitário. 

- Reitera o pedido de construção de uma rampa, que dá acesso aos cadeirantes, na 
entrada da Praça de Lazer, situada na Rua Vitória, no Bairro Universitário. 

- Reitera o pedido de canalização de esgoto na Área Verde, situada na Rua Edwino 
Henrique Becker, no Bairro Universitário, pois há uma enorme cratera ao lado do campo 
de futebol, o que poderá causar acidentes. 

- Reitera o pedido de concretar a rampa de acesso, entre a Academia ao Ar Livre e a 
Praça de Lazer, na Rua Vitória, no Bairro Universitário. 

- Reitera o pedido de colocação de cerca de proteção ao redor do campo de futebol, 
localizado na Rua Edwino Henrique Becker, no Bairro Universitário. 

- Solicita com urgência, a troca do abrigo (parada de ônibus), na Rua Cap. Pedro Siebra, 
ao lado do prédio de nº 946, no Bairro Universitário, pois o mesmo está totalmente 
quebrado. Fotos Anexas. 

- Solicita o recolhimento de lixo verde/seco e entulhos, na Av. Senador Alberto 
Pasqualini, em frente ao prédio de nº 3948, no Bairro Universitário. Foto Anexa. 



- Solicita o recolhimento de lixo verde/seco, na Av. Senador Alberto Pasqualini, ao lado 
do prédio de nº 3790, no Bairro Universitário. Foto Anexa. 

- Solicita o recolhimento de lixo verde/seco e entulhos, na Av. Senador Alberto 
Pasqualini, em frente ao prédio de nº 3737, no Bairro Universitário. Foto Anexa. 

- Solicita o recolhimento de lixo verde/seco, na Av. Senador Alberto Pasqualini, ao lado 
do prédio de nº 3170, no Bairro Universitário. Foto Anexa. 

- Solicita o recolhimento de lixo verde/seco, na Av. Senador Alberto Pasqualini, em 
frente ao prédio de nº 2970, no Bairro Universitário. Foto Anexa. 

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

SERGIO MIGUEL RAMBO (Req. 344/2019) 

Req. 344/2019 – Solicita o envio de Ofício ao Daer 11ª Superintendência Regional – 
Lajeado, situado na Av. Benjamin Constant nº1256, que informe à esta Casa Legislativa 
de que forma irão proceder com as obras da ERS 421 no Bairro Conventos. Moradores 
estão preocupados pelos enormes buracos que ainda se encontram pela via, inclusive 
afetando motoristas que trafegam pela via, causando danos de grande monta em seus 
veículos. 

NILSON DO ARTE (Req. 345/2019) 
 
Req. 345/2019 – Solicita espaço para falar sobre Lajeado ação contra o frio. 
**************************************************************************************************** 
         Sala Presidente Tancredo de Almeida Neves, 09 de julho de 2019. 
 

 

 

 

 


