
        CÂMARA DE VEREADORES DE LAJEADO 
          Estado do Rio Grande do Sul 
 

   Sessão Ordinária realizada no dia   16/07/2019 
 

      BOLETIM Nº  024-03/2019 

               E X P E D I E N T E 

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

PODER EXECUTIVO: 
 
- PL nº  70-03/2019 –  Autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Especial. 
 

- PL nº  71-03/2019 – Altera a tabela constante no parágrafo único do Art. 2º da Lei 
nº 10.545, de 27 de dezembro de 2017. 
 

- Ofício n°0362-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº321/2019, do vereador  Carlos 
Eduardo Ranzi  e ofício nº 330/2019 do vereador Nilson Do Arte, com relação ao 
ofício 321/2019 informo-lhe que já foram emitidos os ofícios nº 0294 e 0297-
03/2019 em resposta a esta solicitação. Quanto ao ofício 330/2019 a Secretaria de 
Obras e Serviços Urbanos informa que a solicitação apresentada será avaliada. 
 
- Ofício n°0364-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº 265/2019 do vereador Ernani 
Teixeira da Silva a Secretaria da Saúde informa que há uma agente comunitária de 
saúde atendendo os moradores do Bairro Moinhos. Além disso, está sendo 
realizado o remapeamento do bairro e os pacientes que estiverem com urgência 
devem procurar a unidade de saúde para avaliação. 
**************************************************************************************************** 

SERGIO MIGUEL RAMBO: (Projeto de Lei CM N° 054-03/2019) 
 
- Projeto de Lei CM N° 054-03/2019 – Denomina de Rua Oniva Pfluck uma Rua 

localizada no Loteamento Residencial Ibiza, no bairro Conventos. 

**********************************************************************************
ADI CERUTTI (Req. 346/2019) 

Req. 346/2019 – Sugere a Administração Municipal que solicite ao Departamento 
de Estradas e Rodagens (DAER), a pintura das faixas de segurança na ERS 421 no 
Bairro Conventos, realize também uma operação tapa buracos na via.  
 
Req. 355/2019 - Parabeniza a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, 
pelos serviços realizados nas Ruas Pedro Ruschel Sobrinho e Lindolfo Labres. Foi 
realizada a manutenção das vias e feito o aterramento, aumentando a cota para 25 



metros, evitando que moradores e usuários fiquem ilhados em pequenas 
enchentes. 
 
WALDIR BLAU (Req. 347/2019) 

  
Req. 347/2019 – Solicita espaço no expediente para falar sobre terrenos baldios. 
 
MARIELA PORTZ (Req. 348/2019) 

 
Req. 348/2019 – Solicita espaço para falar sobre Saneamento Básico. 
 
CARLOS EDUARDO RANZI (Req. 349, 350, 351, 352, 353 e 354/2019) 
 

Req. 349/2019 – Solicita ao Poder Executivo, a instalação de câmeras de 
videomonitoramento em frente às escolas do município. 
 

Req. 350/2019 – Solicita ao Poder Executivo, que quando da escolha do novo 
endereço para abrigar o Abrigo São Chico, escolha um local distante de escolas. 

Req. 351/2019 – Solicita a Secretaria de Educação, que a matrícula de alunos da 
Rede Municipal de Educação passe a ser realizada via internet. 

Req. 352/2019 – Solicita a Secretaria da Saúde, que oriente as Unidades de Saúde a 
lembrarem os pacientes sobre as consultas e exames através de mensagens de 
SMS, ligação telefônica ou Whatsapp, com a finalidade de diminuir o número de 
faltas às consultas e exames agendados. Levantamento da Secretaria da Saúde de 
Lajeado constatou que 15% dos pacientes com consultas agendadas pelo sistema 
público faltam aos horários marcados. Levando-se em conta que, em média, são 
prestados cerca de 20 mil atendimentos mensais nas Unidades Básicas de Saúde 
do município, em um ano são quase 30 mil a menos pela ausência dos pacientes. 
Mensalmente, o governo paga R$ 583,5 mil pelos médicos vinculados ao contrato 
com a Univates. Os profissionais do programa Mais Médicos custam outros R$ 24 
mil. O município tem ainda um médico concursado com salário de R$ 6 mil, mais 
encargos sociais. Levando em conta apenas o custo dos médicos, a despesa mensal 
passa dos R$ 613,5 mil. Considerando o percentual de faltas, que é de 11% em 
média, o gasto com médicos em consultas que não são realizadas chega a mais de 
R$ 67,4 mil. O prejuízo é ainda maior pois o cálculo não leva em conta despesas 
administrativas e outros custos com a estrutura das unidades.  

Req. 353/2019 – Solicita ao Poder Executivo, a relação das pessoas detentoras de 
Cargos Comissionados e Funções Gratificadas, bem como os respectivos 
proventos individuais. 



Req. 354/2019 – Requer o envio de ofício ao Governador Eduardo Leite, 
solicitando a permanência de no mínimo 50 Soldados da Polícia Militar que estão 
em treinamentos (curso de formação) na cidade de Lajeado, como forma de 
melhorar a segurança pública local e das cidades vizinhas. 

ERNANI TEIXEIRA DA SILVA (Req. 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363 e 
364/2019) 
 

Req. 356/2019 – Solicita o envio de ofício à Empresa de Telecomunicações OI, 
reiterando o pedido referente 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. 357/2019 – Solicita ao Poder Executivo, que notifiquem os proprietários dos 
terrenos localizados na Avenida Amazonas, ambos os lados, no Bairro 
Universitário, para que os mesmos providenciem a construção da calçada de 
passeio, pois da forma que se encontram os terrenos, os pedestres se obrigam a 
transitar na pista de rolamento, por falta de calçada de passeio, o que poderá 
ocasionar graves acidentes. 

Req. 358/2019 – Solicita ao Poder Executivo, que notifique o proprietário do 
terreno localizado na Rua Beija-Flor, ao lado do prédio de nº 420, no Bairro 
Universitário, para que o mesmo providencie a limpeza e roçada da área, assim 
como, para que o mesmo providencie a construção da calçada de passeio, pois os 
pedestres se obrigam a transitar na pista de rolamento, por falta da mesma, o que 
poderá ocasionar graves acidentes. Foto Anexa. 

Req. 359/2019 – Solicita ao Poder Executivo, que notifique o proprietário do 
terreno localizado na Rua Beija-Flor, ao lado do prédio de nº 384, no Bairro 
Universitário, para que o mesmo providencie a limpeza e roçada da área, assim 
como, para que o mesmo providencie a construção da calçada de passeio, pois os 
pedestres se obrigam a transitar na pista de rolamento, por falta da mesma, o que 
poderá ocasionar graves acidentes. Foto Anexa. 

Req. 360/2019 – Solicita ao Poder Executivo, que notifique o proprietário do 
terreno localizado na Rua Beija-Flor, esquina com a Rua Ondina de Oliveira 
Pereira, no Bairro Universitário, para que o mesmo providencie a limpeza e 
roçada da área, assim como, para que o mesmo providencie a construção da 
calçada de passeio, pois os pedestres se obrigam a transitar na pista de rolamento, 
por falta da mesma, o que poderá ocasionar graves acidentes. Fotos Anexas. 

Req. 361/2019 – Solicita ao Poder Executivo, que notifique o proprietário do 
terreno localizado na Rua Beija-Flor, em frente ao prédio de nº 030, no Bairro 



Universitário, para que o mesmo providencie a limpeza e roçada da área, assim 
como, para que o mesmo providencie a construção da calçada de passeio, pois os 
pedestres se obrigam a transitar na pista de rolamento, por falta da mesma, o que 
poderá ocasionar graves acidentes. Foto Anexa. 

Req. 362/2019 – Solicita ao Poder Executivo, que notifique o proprietário do 
terreno localizado na Rua Beija-Flor, esquina com a Rua Alfredo Ereno Dörr, no 
Bairro Universitário, para que o mesmo providencie a construção da calçada de 
passeio nos dois sentidos, pois os pedestres se obrigam a transitar na pista de 
rolamento, por falta da mesma, o que poderá ocasionar graves acidentes. Foto 
Anexa. 

Req. 363/2019 – Solicita ao Poder Executivo, que notifique o proprietário do 
terreno localizado na Rua Beija-Flor, ao lado do prédio de nº 206, no Bairro 
Universitário, para que o mesmo providencie a construção da calçada de passeio 
nos dois sentidos, pois os pedestres se obrigam a transitar na pista de rolamento, 
por falta da mesma, o que poderá ocasionar graves acidentes. Foto Anexa. 

Req. 364/2019 – Solicita ao Poder Executivo, que notifique o proprietário do 
terreno localizado na Rua Beija-Flor, ao lado do prédio de nº 070, no Bairro 
Universitário, para que o mesmo providencie a construção da calçada de passeio 
nos dois sentidos, pois os pedestres se obrigam a transitar na pista de rolamento, 
por falta da mesma, o que poderá ocasionar graves acidentes. Foto Anexa. 

- Solicita a construção de calçada de passeio, juntamente à área verde, na Av. 
Presidente Castelo Branco, no Bairro Moinhos, ambos os lados da pista de 
rolamento. Fotos Anexas. 

- Solicita a colocação de um banco no abrigo (parada de ônibus), na Av. Presidente 
Castelo Branco, no Bairro Moinhos, ao lado da Academia ao Ar Livre, pois os 
usuários aguardam a locomoção, sentados em pedras. Foto Anexa. 

- Solicita a recolocação das lixeiras, na Rua Henrique Stein Filho, esquina com a 
Rua Olímpio Berté, no Bairro Jardim do Cedro, pois no local haviam duas, e as 
mesmas foram removidas. Foto Anexa. 

- Solicita a reforma/troca da tela de proteção ao lado do campo de futebol, na Av. 
Presidente Castelo Branco, no Bairro Moinhos. Fotos Anexas. 

- Patrolamento, colocação de material (saibro/brita), na Rua Benno José Zart, 
Bairro Jardim do Cedro, a qual encontra-se em precário estado de conservação, 
contendo várias valetas e buracos, causando enormes dificuldades aos usuários, 
solicito ainda, a limpeza das valetas, para melhor escoar a água, pois há muitas 



moradias, onde os veículos não conseguem entrar nas garagens, devido ao barro e 
lodo. Fotos Anexas. 

- Solicita o recolhimento de lixo verde/seco, na Rua Gramado, em frente à 
residência de nº 545, no Bairro Universitário. Foto Anexa. 

- Solicita o conserto do calçamento, pois as pedras estão erguidas, na Rua Cap. 
Pedro Siebra, em frente ao campo na área verde no Bairro Universitário. Foto 
Anexa. 

- Solicita ao Departamento de Trânsito, a instalação de uma faixa elevada, na Rua 
Cap. Pedro Siebra, em frente ao prédio de nº 517, no Bairro Universitário, pois o 
tráfego é intenso, os veículos passam em velocidade avançada, o que poderá 
ocasionar graves acidentes. Foto Anexa. 

- Solicita o recolhimento de lixo verde, na Av. Amazonas, ao lado do prédio de nº 
1361, no Bairro Universitário. Foto Anexa. 

- Solicita o recolhimento de lixo verde, na Rua Beija-Flor, ao lado do prédio de nº 
070, no Bairro Universitário. 

- Solicita a reforma, manutenção da tela de proteção, ao redor do campo na Área 
Verde, situada na Rua Capitão Pedro Siebra, no Bairro Universitário. 
Aproveitando a oportunidade, solicito ainda, a colocação de bancos para os 
visitantes assistirem aos jogos, pois o local é bonito e com um belo bosque. Fotos 
Anexas. 

- Solicita a Secretaria Municipal de Agricultura, para realizar a poda das árvores 
existentes ao redor do campo na Área Verde, na Rua Capitão Pedro Siebra, no 
Bairro Universitário. Fotos Anexas. 

SERGIO MIGUEL RAMBO (Req. 365/2019) 
 
Req. 365/2019 – Solicita espaço para falar sobre os impactos causados devido as 
mudanças nas regras do Fies. 
 
NILSON DO ARTE (Req. 366/2019 e Ind. 121) 
 
Req. 366/2019 – Solicita espaço para falar sobre o Triturador de galhos. 

- SEOSP: Solicita que sejam trocadas lâmpadas nas seguintes ruas: 
 
* Rua Abraão (antiga H) em frente ao nº 45, no Bairro Santo Antônio. 
* Rua Roque Biasu dos Santos, em frente ao nº 153, no Bairro Santo Antônio. 



* Rua Eugênia Christ, em frente ao nº 307, no Bairro Santo Antônio. 
* Rua de acesso aos papeleiros no Bairro Santo Antônio. 
- Recolhimento de lixo verde nas seguintes ruas: 
* Rua Antônio Heineck, no Bairro Universitário. 
* Rua Humaitá, no Bairro Universitário. 
* Rua Amazonas, no Bairro Universitário. 
**************************************************************************************************** 
         Sala Presidente Tancredo de Almeida Neves, 16 de julho de 2019. 
 

 

 

 

 
 


