
        CÂMARA DE VEREADORES DE LAJEADO 
          Estado do Rio Grande do Sul 
 

   Sessão Ordinária realizada no dia   23/07/2019 
 

      BOLETIM Nº  025-03/2019 

               E X P E D I E N T E 

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

PODER EXECUTIVO: 
 
- PL nº  072-03/2019 –  Autoriza  a contratação temporária de excepcional interesse 
público de 05 (cinco) monitores de creche. 
 

- PL nº  73-03/2019 – Autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Especial. 
 

- PL nº  74-03/2019 – Cria o Pacto Lajeado Pela Paz e dá outras providências. 
 

- PL nº  75-03/2019 – Inclui eventos na Lei Municipal nº 10.757 de 24 de dezembro 
de 2018, que aprovou o Calendário de Eventos do Município de Lajeado para o 
exercício de 2019.  
 

- Ofício n°0249-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº 147/2019, do vereador Carlos 
Eduardo Ranzi a SEMA informa que os dados constantes no requerimento são 
insuficientes para identificar a situação e tomar medidas necessárias. 
 
- Ofício n°0250-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº 849/2019, do vereador  Adi 
Cerutti a  SEMA  informa informa ter conhecimento acerca do canil,contudo 
salienta que havendo a desocupação do imóvel, ocorreria a soltura dos cães, cuja o 
fato implicaria em prejuízos ao bem estar dos animais, uma vez que o Canil 
Municipal não tem condições de abrigá-los.  Assim a SEMA sugere a desocupação 
de forma gradativa. 
 
- Ofício n°0366-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº 342/2019 do vereador Carlos 
Eduardo Ranzi  esclarece que vários itens leiloados possuem destinação 
vinculada, assim , não cabe ao Poder Executivo dar destino diverso, por outro 
lado , os valores sem destinação obrigatória entrarão no caixa único. 
 
- Ofício n°0370-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº 298/2019 do vereador Carlos 
Eduardo Ranzi o Poder Executivo Municipal informa que não possui programa 
específico de milhas aéreas, contudo esta avaliando o custo benefício. 
 



- Ofício n°0371-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº 341/2019 do vereador Paulo 
Adriano Da Silva a Coordenadoria de Comunicação Social do Município 
encaminha-lhe relatório contendo as informações solicitadas. 
 
- Ofício n°0372-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº 117/2019 do vereador Paulo 
Adriano Da Silva a Secretaria de Administração encaminha-lhe em anexo relatório 
contendo as informações solicitadas. 
 
- Ofício n°0373-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº 317/2019 do vereador Sergio 
Luiz Kniphoff e ofícios nº 322 e 328/2019 do vereador Carlos Eduardo Ranzi, com 
relação ao ofício  nº317/2019 a Secretaria da educação esclarece que toda e 
qualquer garantia deve ser observada e que a educação é um direito fundamental 
e deve ser compartilhado entre Estado , família e sociedade. Quanto ao ofício 
nº322/2019 a SED informa que está avaliando as indicações. Em conformidade ao 
ofício nº 328/2019 a SED agradece e estudará alternativas. 
 
- Ofício n°0375-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº103/2019 da vereadora e 
Presidente Arilene Maria Dalmoro esta Municipalidade informa que está 
analisando a reativação do CONDIM. 
 
- Ofício n°0377-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº 347/2019 do vereador Ernani 
Teixeira da Silva e ofício n°348/2019 da Vereadora Marisa Cecília Wickert Bastos , 
com relação ao ofício 347/2019 a Secretaria do Planejamento  e  Urbanismo 
informa que foi emitido notificação à proprietária para que providencie a 
execução da calçada de passeio. Quanto ao ofício 348/2019 a Coordenadoria 
Especial de Captação de Recursos informa que o projeto de refúgio para embarque 
e desembarque está sendo discutido em conjunto com a equipe diretiva da escola. 
 
- Ofício n°0378-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº 344/2019 do vereador Carlos 
Eduardo Ranzi  a Secretaria da Educação informa que o Projeto Vida São José  e o 
Projeto Vida Moinhos têm capacidade para atender demanda do bairro Florestal. 
 
- Ofício n°0379-03/2019 - Em reiteração ao Ofício nº 001/2019 da vereadora e 
Presidente Arilene Maria Dalmoro, venho reiterar o ofício nº 001-03/2019 
encaminhado ao Poder Legislativo em 04/01/2019, conforme anexo. 
 
ILDO PAULO SALVI: (Projeto de Lei CM N° 055-03/2019) 
 
- Projeto de Lei CM N° 055-03/2019 – Denomina de Rua Luis Victorio Sordi a Rua 

“H”, no Loteamento Semilda Schneider, do Bairro Campestre. 
 

ILDO PAULO SALVI: (Projeto de Lei CM N° 056-03/2019) 
 



- Projeto de Lei CM N° 056-03/2019 – Denomina de Rua Artemio Oterno Cornelius, a 

Rua “I” do Loteamento Campestre II, no Bairro Campestre. 
 

ILDO PAULO SALVI: (Projeto de Lei CM N° 057-03/2019) 
 
- Projeto de Lei CM N° 057-03/2019 – Denomina de Rua Adilva Luiza Rosetti, a Rua 
“E” do Loteamento Dauernheiner, no Bairro Campestre. 
 

ILDO PAULO SALVI: (Projeto de Lei CM N° 058-03/2019) 
 
- Projeto de Lei CM N° 058-03/2019 – Denomina de Rua Genovino Jeronymo Rosetti, 

a Rua “D” do Loteamento Dauernheiner, no Bairro Campestre. 

******************************************************************************* 
WALDIR BLAU (Req. 367/2019) 

  
Req. 367/2019 – Solicita espaço no expediente para falar sobre a saída de empresas 
do Município de Lajeado. 
 
CARLOS EDUARDO RANZI (Req. 368, 369, 370, 371, 372 e 373/2019) 
 

Req. 368/2019 – Reiteramos o ofício nº 437/2018 ao Poder Executivo, solicitando as 
seguintes informações: 
a) Quantidade de multas emitidas pelos Fiscais de Trânsito e posteriormente 
anuladas nos últimos 18 meses. 
b) Quantidade de acidentes de trânsito com vítimas fatais nos últimos 18 meses no 
perímetro urbano de Lajeado. 
c) Motivos pelos quais não é utilizado o Talonário Eletrônico de Multas (TEM), 
disponibilizado pelo Detran/RS. O TEM funciona como substituto do talonário 
em papel, registrando as infrações diretamente no sistema. Eliminando a etapa da 
digitação, o TEM reduz muito a possibilidade de erros decorrentes do 
preenchimento incorreto que resultam em anulação do auto. O sistema aponta 
características que não conferem com o veículo autuado (cor, marca, modelo), 
assinala a ausência de dado de preenchimento obrigatório, etc. O TEM também 
permite consultas ao cadastro de veículos e condutores, e pode solucionar dúvidas 
do agente nos códigos e enquadramentos das infrações. 
 
Req. 369/2019 – Solicita a Secretaria de Educação, a reabertura do berçário 
da EMEI Sabor de Infância, localizada no bairro Igrejinha. 
 
Req. 370/2019 – Solicita ao Poder Executivo e a Brigada Militar, providências no 
sentido de combater a baderna e os rachas de motos na Rua Walmir Henrique 
Johan, no bairro Floresta. 
 



Req. 371/2019 – Reiteramos o ofício nº 096/2019 à Administração Municipal, 
solicitando a relação dos valores investidos em saibro e brita nos últimos 12 
meses, bem como a relação dos logradouros contemplados com os referidos 
materiais e suas quantidades. 
 
Req. 372/2019 – Solicita ao Poder Executivo, o resultado auferido na auditoria 
contábil dos contratos firmados pelo Poder Executivo com o Instituto Continental 
de Saúde (ICOS), bem como se os ex-funcionários receberam suas verbas 
indenizatórias. 
 
Req. 373/2019 – Reiteramos o ofício nº 170/2019, solicitando quando a empresa 
que presta serviços terceirizados Arki Assessoria e Serviços Ltda firmou seu 
primeiro contrato com o município de Lajeado, quem era o Procurador Jurídico do 
município na oportunidade, bem como se o mesmo já prestou serviços para esta 
empresa. 
 
ARILENE MARIA DALMORO (Req. 374 e 375/2019) 
 
Req. 374/2019 – Reiteramos os requerimentos 328/2018 e 592/2018, conforme 
abaixo: 
 
Req. 328/2018 – Solicita a Secretaria Municipal de segurança Pública, para 
providenciar PINTURA DE FAIXA AMARELA – na rua Pinheiro Machado, 608 – 
Centro, esta é uma Empresa que dá assistência à saúde e a mesma possui 
ambulância, por este motivo solicitamos o atendimento na maior brevidade 
possível. 
 
Req. 592/2018 – Solicita a Secretaria Municipal da Segurança Pública, o estudo e 
avaliação da colocação de uma faixa elevada de segurança, em ambas as vias, na 
Avenida Benjamin Constant, 1419, no Bairro Centro, em frente a Padaria. 
 
Req. 375/2019 – Solicita a Secretaria da Segurança Pública, que providencie um 
quebra-molas ou um redutor de velocidade na Rua Nicolau Junges, próximo ao n° 
1011, no Bairro Montanha. 
 
WALDIR GISCH (Ind. 122) 
 
- SEDETAG: Solicita o recolhimento de lixo verde nos Bairros Americano, Santo 
André, Moinhos e São Cristóvão. 
 

ERNANI TEIXEIRA DA SILVA (Req. 376/2019 e Ind. 123) 
 



Req. 376/2019 – Solicita ao Poder Executivo, que notifique o proprietário do 
terreno localizado na Rua Caxias do Sul, ao lado da residência de nº 130, 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. 
 
- Reitera o pedido para a construção de calçada de passeio, juntamente à Praça de 
Lazer, na Rua Estrela, no Bairro Olarias. Foto Anexa. 
 
- Solicita a instalação de um abrigo (parada de ônibus), na Rua Paulo Emílio 
Thiesen, em frente ao Prédio Terra Cota, de nº 1198, no Bairro Olarias. Foto Anexa. 
 
- Solicita a desobstrução da boca de lobo e a colocação de uma grade de ferro, em 
frente à Praça de Lazer, na Rua Estrela, no Bairro Olarias. Foto Anexa. 
 
- Solicita a reforma e pintura dos brinquedos existentes na Praça de Lazer, 
localizada na Rua Estrela, no Bairro Olarias. Aproveitando a oportunidade, 
solicita ainda, a colocação de bancos juntamente à área, para os usuários da 
mesma se acomodarem. Fotos Anexas. 
 
- Solicita o patrolamento, colocação de material (saibro/brita), na Rua Caxias do 
Sul, no Bairro Universitário, na parte que liga a Av. Senador Alberto Pasqualini, 
pois nela há várias empresas de caminhões, e a mesma encontra-se em precário 
estado de conservação, contendo várias valetas e buracos, causando enormes 
dificuldades aos usuários. Fotos Anexas. 
 
- Solicita para que seja construída uma escada, no barranco que dá acesso à rua, 
para que os usuários possam entrar/sair na Praça de Lazer, situada na Rua 
Estrela, no Bairro Olarias, atualmente se tem uma escada de terra, mas a 
comunidade solicita e merece uma escadaria decente. Foto Anexa. 
 
- Solicita o recolhimento de lixo verde/seco, na Rua João A. Scherer, Bairro 
Hidráulica. Foto Anexa. 
 
- Solicita o recolhimento de lixo verde/seco, na Rua Jacob Scheid Sobrinho, em 
frente ao prédio de nº 511, Bairro Hidráulica. Foto Anexa. 
 
- Solicita o recolhimento de lixo verde/seco, na Rua Jacob Scheid Sobrinho, 
esquina com a Rua 17 de Dezembro, Bairro Hidráulica. Foto Anexa. 
 
- Solicita o recolhimento de lixo verde/seco, na Rua João Affonso Stratmann, nas 
proximidades do nº 060, Bairro Hidráulica. Foto Anexa. 



 
- Solicita o recolhimento de lixo verde/seco, na Rua João Pessoa, em frente ao 
prédio de nº 171, Bairro Hidráulica. Foto Anexa. 
 
- Solicita o recolhimento de lixo verde/seco, na Rua Santo Inácio, em frente à 
Praça de Lazer no Bairro Hidráulica. Foto Anexa. 
 
- Solicita o recolhimento de lixo verde/seco, na Rua Santo Inácio, em frente ao 
prédio de nº 165, Bairro Hidráulica. Foto Anexa. 
 
- Solicita o recolhimento de lixo verde/seco, na Rua 26 de Janeiro, em frente ao 
Clube Tiro e Caça, Bairro Hidráulica. Foto Anexa. 
 
- Solicita o recolhimento de lixo verde/seco, na Rua General Cândido Costa, em 
frente ao prédio de nº 027, Bairro Hidráulica. Fotos Anexas. 
 
- Solicita o recolhimento de lixo verde/seco, na Rua General Cândido Costa, em 
frente ao prédio de nº 230, Bairro Hidráulica. Foto Anexa. 
 
- Solicita o recolhimento de lixo verde/seco, na Rua General Cândido Costa, em 
frente ao Centro Educacional Caminhos, nº 280, Bairro Hidráulica. Foto Anexa. 
 
ADI CERUTTI (Req. 377, 378 e 379/2019) 
 
Req. 377/2019 – Solicita espaço para parabenizar os Colonos e Motoristas pela 
passagem de seu dia, que é celebrado dia 25 de Julho. 
 
Req. 378/2019 – Sugere ao Poder Executivo que a mesma em parceria com o 
Departamento de Estradas e Rodagens (DAER), realize a construção de recuo na 
parada de Ônibus na ERS 130, entrada do Bairro Jardim do Cedro, próximo a 
empresa Wickert Vidros. 
 
Req. 379/2019 – Sugere a Secretaria de Obras/Administração Municipal, um 
estudo para realizar o asfaltamento da Rua Benno Schmitt, rua da Creche Doce 
Infância, no Bairro Conventos inaugurada recentemente. 
 
Req. 381/2019 – Parabeniza a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, 
pelos serviços realizados na Rua Pedro Beuren e na Rua das Indústrias, no Bairro 
Conventos. Foram realizados serviços de melhorias e o alargamento das ruas. 
 
SERGIO MIGUEL RAMBO (Req. 380/2019) 
 



Req. 380/2019 – Solicita espaço no expediente para falar da liberação do FGTS aos 
trabalhadores. 
 
NILSON DO ARTE (Req. 382 e 383/2019 e Ind. 124) 
 
Req. 382/2019 – Solicita espaço para falar sobre os 40 anos do Trezentos de 
Gideon. 
 

Req. 383/2019 – Solicitar a Secretaria de Obras e Serviços Públicos (fiscais de rua), 
para que seja averiguado de quem é a responsabilidade, e que seja tomada 
providências quanto a um cabo de aço pendurado entre postes de energia elétrica 
situados na Rua Santos Filho ao lado do Genes Work e Shop. Pois o mesmo 
encontra-se pendurado sobre a calçada de passeio podendo causar um acidente no 
local. 
 
Req. 384/2019 – Solicita o envio de ofício ao Centro Social Trezentos de Gideon, 
parabenizando pela passagem dos 40 anos de fundação e serviços prestados nas 
áreas social e infantil para a comunidade Lajeadense. 
 
- SEOSP: Solicita que sejam trocadas lâmpadas na Rua Saldanha Marinho, em 
frente ao Cascão Esportes. 
 
- Recolhimento de lixo verde (que inclusive já estão secos). Em várias ruas do 
bairro Moinhos. 
 
- Pintura do quebra-molas na Av. Senador Alberto Pasqualini, em frente a Sucatas 
Paludo, no Bairro Universitário. 
 
- Para que seja colocada uma faixa de travessia de pedestres na Av. Senador 
Alberto Pasqualini, em frente ao condomínio Vale Toscana, no Bairro 
Universitário. 
**************************************************************************************************** 
         Sala Presidente Tancredo de Almeida Neves, 23 de julho de 2019. 
 

 

 

 

 
 

 


