
        CÂMARA DE VEREADORES DE LAJEADO 
          Estado do Rio Grande do Sul 
 

   Sessão Ordinária realizada no dia   30/07/2019 
 

      BOLETIM Nº  026-03/2019 

               E X P E D I E N T E 

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

PODER EXECUTIVO: 
 
- PL nº  076-03/2019 –  Autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder Direito Real de 
Uso de uma área de terreno urbana à Comunidade Unidos de Lajeado Remanescentes 
dos Quilombos. 
 
- PL nº  077-03/2019 – Autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Especial. 
 

- PL nº  078-03/2019 – Autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Especial. 
 

- PL nº  079-03/2019 – Cria o Programa Zeladoria nas Calçadas, dispõe sobre sua 

execução e dá outras providências. 
 
- Ofício n°0363-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº166 e 170/2019, do vereador Carlos 
Eduardo Ranzi, com relação ao ofício nº 166/2019 a Procuradoria do Município informa 
que a contratação tem base legal da Lei Federal nº 8.666/1993  e tem por objeto a 
prestação de serviços de assessoria, orientação e execução de programas relacionados a 
capacitação de gestores escolares sobre PDDE/Interativo. 
Quanto ao ofício nº170/2019 a Procuradoria do Município informa que o contrato 
firmado entre o Município e a empresa Arki Assessoria e Serviços Ltda é o nº 046-
02/2014 e encontra-se disponível no Portal da transparência e que não cabe ao Poder 
executivo esclarecer informações sobre contratos particulares mantidos com as empresas 
que contratam com o poder público. 
 
- Ofício n°0369-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº231/2019, do vereador  Waldir Blau e 
232/2019 do vereador Paulo Adriano da Silva, com relação ao ofício nº 231/2019 a 
SEOSP informa que irá avaliar a possibilidade de atender a solicitação. 
Quanto ao ofício nº 232/2019 o Departamento de Recursos Humanos e a SEOSP 
encaminham em anexo os relatórios solicitados. 
 
- Ofício n°0386-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº591/2019 do vereador Carlos Eduardo 
Ranzi  a Procuradoria Geral do Município informa que encontra-se em fase de 
finalização, a contratação da nova empresa que realizará a auditoria do contrato firmado 
com a empresa ICOS. 
 



- Ofício n°0388-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº374/2019 do vereador Carlos Eduardo 
Ranzi a Secretaria da Administração esclarece que o Departamento de Ouvidoria e 
Serviço de Informação ao contribuinte desempenha suas atribuições buscando responder 
a toda e qualquer solicitação, contudo podem ocorrer situações em que seja necessário 
um prazo maior. 
 
- Ofício n°0393-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº390/2019 do vereador Carlos Eduardo 
Ranzi a Secretaria de Administração encaminha-lhe em anexo relatório de cargos 
comissionados e funções gratificadas do Poder Executivo. 
 
- Ofício n°0394-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº193/2019 do vereador Carlos Eduardo 
Ranzi  a STHAS esclarece que, em novembro de 2017 foi informado ao ao CMAS o 
reajuste de 7% no repasse financeiro para entidades socioassisstencias no ano de 2018 e 
que conforme estudos apresentados pela CMAS  as entidades teriam aumento ou 
dedução de metas. As entidades APAE e SLAN tiveram aumento enquanto que as 
entidades ADEFIL, ASLA e  APADEV tiveram deduções devido ao 
não atingimento de pelo menos 70% das metas conveniadas.   
 
- Ofício n°0395-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº701/2018 do vereador Carlos Eduardo 
Ranzi o Departamento de Serviços Urbanos agradece a indicação e analisará a 
possibilidade de atendimento do pedido. 
 
- Ofício n°0396-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº055/2019 do vereador Paulo Adriano 
da Silva o Departamento de Serviços Urbanos esclarece que vem reformando as praças 
do Município e que a Associação de Moradores do Bairro Jardim do Cedro irá deliberar a 
melhor localização para implantar uma área de lazer no bairro. 
 
- Ofício n°0397-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº603/2018 da vereadora e Presidente 
Arilene Maria Dalmoro o  Departamento de Serviços Urbanos esclarece que vem 
reformando as praças do Município e que a Associação de Moradores do Bairro Bom 
Pastor irá deliberar a melhor localização para implantar uma área de lazer no bairro. 
 
- Ofício n°0399-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº058/2018 do vereador Paulo Adriano 
da Silva e ofício nº 063/2018 do vereador Paulo Roberto Schneider, com relação ao ofício 
nº058/2018 o Departamento de Serviços Urbanos esclarece que vem reformando as 
praças do Município e que a referida praça está no cronograma de melhorias. 
Quanto ao ofício nº 063/2018 o Departamento de Serviços Urbanos informa que está 
aguardado a conclusão da pavimentação da Avenida Aury Stümer, para verificar melhor 
localização para área de lazer e que a área indicada trata-se de uma mata fechada e 
necessita de licenciamento ambiental. 
 
- Ofício n°0400-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº651/2018 do vereador Antônio Marcos 
Schefer e ofício nº 654/2018 do vereador Carlos Eduardo Ranzi, com relação ao ofício nº 
651/2018 o Departamento de Serviços Urbanos esclarece que a referida praça está no 
cronograma de melhorias e instalação de novos brinquedos. 
Quanto ao ofício 654/2018 o Departamento de Serviços Urbanos informa que está 



regularizando o lote onde será instalada a academia ao ar livre, e tão logo seja possível 
encaminhará ao Nobre Vereador a localização do imóvel. 
 
- Ofício n°0401-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº116/2019 do vereador  Antônio Marcos 
Schefer  Coordenadoria de Captação de Recursos e Projetos Especiais informa que será 
avaliada a possibilidade de construção de um ginásio de espostes no referido bairro. 
 
- Ofício n°0403-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº365/2019 do vereador Waldir Gisch a 
Secretaria do Planejamento e Urbanismo informa que o proprietário do lote foi notificado 
para que providencie a limpeza  do terreno e conserto da calçada. 
 
-  Ofício n°0404-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº329/2019 do vereador  Ernani Teixeira 
da Silva a Secretaria do Planejamento e Urbanismo informa que o proprietário do lote foi 
notificado para que providencie a limpeza  e roçada do local. 
 
-  Ofício n°0405-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº029-01/2017 da Câmara de Vereadores  
a Secretaria do Planejamento e Urbanismo informa que o proprietário do lote foi 
notificado para que providencie a limpeza  e roçada do local. 
 
-  Ofício n°0406-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº047-01/2017 da  Câmara de 
Vereadores  a Secretaria do Planejamento e Urbanismo informa que vistoriou o local e 
providenciou a notificação do proprietário do lote para que providencie a limpeza  e 
roçada do local. 
 
- Ofício n°0407-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº703/2018 do vereador Carlos Eduardo 
Ranzi  a Secretaria do Planejamento e Urbanismo agradece a indicação e informa que esta 
estudando alternativas para o problema. 
 
- Ofício n°0408-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº521/2018 da vereadora Arilene Maria 
Dalmoro  a Secretaria do Planejamento e Urbanismo agradece a indicação. 
 
- Ofício n°0409-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº668 e 669/2019 da vereadora Arilene 
Maria Dalmoro, em relação ao ofício nº 668/2019 a Secretaria do Planejamento e 
Urbanismo  informa que o proprietário do lote foi notificado para que providencie a 
limpeza  e roçada do local, bem como a execução da calçada de passeio. 
Quanto ao ofício nº 669/2019  a Secretaria do Planejamento e Urbanismo  informa que 
está tratando do assunto junto à RGE Sul. 
 
- Ofício n°0410-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº408/2018 do vereador Waldir Blau, 
415/2018 do vereador Antônio Marcos Schefer e Ofício 420/2018 do vereador Ildo Paulo 
Salvi, com relação ao ofício n 408/2018 a SEPLAN informa que o assunto está sendo 
analisado. 
Em conformidade com o ofício nº 415/2018, a SEPLAN informa que o imóvel está roçado 
e limpo. Quanto ao ofício nº 420/2018 a SEPLAN informa que realiza vistorias no local e 
caso seja verificado que a calçada está danificada, notifica-se o proprietário para que 
providencie o conserto. 



 
- Ofício n°0411-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº262/2019 do vereador Carlos Eduardo 
Ranzi a secretaria do Meio Ambiente informa que a entidade poderá participar de 
Chamamento Público a ser realizado pelo Município conforme dispõe Lei Federal. 
 
- Ofício n°0412-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº388/2019 do vereador Carlos Eduardo 
Ranzi a Secretaria da Educação informa que fará estudos quanto ao tema proposto. 
 
- Ofício n°0413-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº356/2019 do vereador Sergio Luiz 
Kniphoff e ofício nº 362/2019 do vereador Carlos Eduardo Ranzi a Secretaria do Meio 
Ambiente informa que está engajada na realização de estudos, com vistas a revitalização 
do Parque do engenho. Contudo, as obras definitivas demandarão tempo, assim a 
Secretaria identificou ações imediatas, as quais pretende concluir até o final do ano. 
 
- Ofício n°0414-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº387/2019 do vereador Carlos Eduardo 
Ranzi e ofícios 404 e 405/2019 do vereador Antônio Marcos Schefer, com relação ao ofício 
nº 387/2019 a STHAS  agradece a indicação. 
Em conformidade com o ofício nº 404/2019 a STHAS agradece a indicação e analisará a 
viabilidade jurídica do pedido. Quanto ao ofício nº 405/2019 a STHAS  informa que estão 
ocorrendo ações conjuntas do Ministério Público e Caixa Econômica Federal  com o 
objetivo de fiscalizar as irregularidades quanto às moradias. 
***************************************************************************************************** 
PAULO ADRIANO DA SILVA: (Projeto de Lei CM N° 059-03/2019) 
 
- Projeto de Lei CM N° 059-03/2019 – Denomina de Rua Antônia da Silva Machado a Rua 
Sem Nome, localizada no Bairro Morro 25. 
 
CARLOS EDUARDO RANZI: (Projeto de Lei CM N° 060-03/2019) 
 
- Projeto de Lei CM N° 060-03/2019 – Dispõe sobre a utilização dos prêmios em 
milhagens aéreas de agentes ou servidores públicos e dá outras providências. 
 
CARLOS EDUARDO RANZI: (Projeto de Lei CM N° 061-03/2019) 
 
- Projeto de Lei CM N° 061-03/2019 – Dispõe sobre a utilização dos prêmios em 
milhagens aéreas de agentes ou servidores públicos e dá outras providências. 
 
ELOEDE MARIA CONZATTI: (Projeto de Lei CM N° 062-03/2019) 
 
- Projeto de Lei CM N° 062-03/2019 – Autoriza o Poder Executivo a criar o Programa de 
Produção de Alimentos Orgânicos e Agroecológicos, e dá outras providências. 
 
SERGIO MIGUEL RAMBO: (Projeto de Lei CM N° 063-03/2019) 
 
- Projeto de Lei CM N° 063-03/2019 – Denomina de Rua Ilvo Pfluck uma Rua localizada 
no Loteamento Residencial Ibiza, no Bairro Conventos. 
 



***************************************************************************************** 
CARLOS EDUARDO RANZI (Req. 385 e 386/2019) 
  
Req. 385/2019 – Solicita ao Poder Executivo, cópia do convênio do Poder Executivo com a 
Univates, referente à UBS Universidade. 
 
Req. 386/2019 – Solicita espaço para falar sobre o Convênio com o Hospital Bruno Born e 
a saída de empresas de Lajeado. 
 
WALDIR BLAU (Req. 387/2019) 
 
Req. 387/2019 – Solicita o envio de ofício a Empresa EGR, para que providencie com 
urgência reparos na RS 130, no trevo de Arroio do Meio que liga a Lajeado. 
 
ANTÔNIO MARCOS SCHEFER (Req. 388/2019 e Ind. 125) 
 
Req. 388/2019 – Solicita ao Poder Executivo, que seja estudada a possibilidade de 
diminuição dos valores que são cobrados de aluguel para eventos de Clubes de Mães e 
Idosos nos Ginásios de Esportes do município, tendo em vista que os valores são 
altíssimos e os mesmos são feitos para um momento de lazer e não somente para 
arrecadação de verbas. 
 
- SEOSP: Solicita que sejam tomadas as devidas providências quanto a um vazamento de 
esgoto que está ocorrendo na Rua Arcângelo Ângelo Zanata, nos fundos da Estofaria 
Gunter, no bairro São Cristóvão, pois o mesmo está causando grandes transtornos aos 
moradores principalmente devido à proliferação de mosquitos no local. 
 
- SEOSP: Solicita que sejam feitas melhorias estruturais no Campo de Futebol localizado 
no bairro São Cristóvão, principalmente a colocação de uma tela no entorno do mesmo, 
pois pode haver acidentes visto que as crianças jogam bola e brincam neste local. 
 
- SEOSP: Reiterando a solicitação para que sejam tomadas as devidas providências 
quanto a uma fossa que foi aberta a mais de um ano na Rua Manaus, ao lado da 
residência nº 1136, no bairro Universitário, visto que mal cheiro no local está insuportável 
prejudicando aos demais moradores. 
 
ERNANI TEIXEIRA DA SILVA (Req. 389, 390 e 391/2019 e Ind. 126) 
 
Req. 389/2019 – Requer o envio de ofício à Empresa de Telecomunicações OI, solicitando 
a remoção do orelhão situado na Av. Benjamin Constant, esquina com a Rua João 
Sebastiany, no Bairro Montanha, pois o mesmo está inativo, nem aparelho tem e ainda 
atrapalha na calçada de passeio. Foto Anexa. 
 
Req. 390/2019 – Requerer envio de ofício à Empresa de Telecomunicações OI, solicitando 
a remoção do orelhão, situado na Av. Benjamin Constant, esquina com a Rua Alberto 
Torres, em frente à Academia OX Training no Bairro Centro, pois o mesmo está inativo e 



atrapalha na calçada de passeio, assim como, a saída e entrada de idosos em seus 
veículos, pois ali há vaga excepcionalmente à eles. Fotos Anexas. 
 
Req. 391/2019 – Solicita o envio de ofício ao Presidente da Certel Energia, Sr. Erineo José 
Hennemann, reiterando para que seja trocado o poste de madeira por um poste de 
concreto, pois o mesmo está podre e amarrado em uma árvore, na Rua Estácio de Sá, em 
frente ao nº 077, no Bairro Jardim do Cedro. Foto Anexa. 
 
- Solicita o patrolamento, colocação de material (saibro/brita), na Av. Benjamin Constant, 
no Bairro Conventos, a mesma encontra-se em precário estado de conservação, contendo 
várias valetas e buracos, causando enormes dificuldades aos usuários. Fotos Anexas. 
 
- Solicita a colocação de piso (concreto) no abrigo (parada de ônibus), localizado na Rua 
Albino Korndorfer, proximidades do nº 609, no Bairro Montanha, pois nos dias chuvosos, 
se acumula muito barro, o que dificulta aos usuários que dependem de ônibus. Foto 
Anexa. 
 
- Reitera o pedido a Secretaria Competente, para que seja feita uma travessia de canos, na 
Rua Irineu Ripplinger, em frente ao nº 139, no Bairro Bom Pastor. Conforme o já 
conhecimento do Secretário da Pasta. Fotos Anexas. 
 
- Solicita pintura dos letreiros em pedra, ambos os lados, no trevo que dá acesso ao Bairro 
Olarias. 
 
ADI CERUTTI (Req. 392/2019) 
 
Req. 392/2019 – Parabeniza a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, pelos 
serviços realizados no Parque Piraí, uma excelente opção de área de lazer para os 
moradores do Bairro São Cristóvão. 
 
ARILENE MARIA DALMORO (Req. 393/2019) 
 
Req. 393/2019 – Solicita a Secretaria de Obras e Serviços Públicos, que providencie o 
fechamento de buracos com brita ou massa asfáltica na Rua Leopoldo Heineck, atrás do 
Supermercado STR. 
 
ELOEDE MARIA CONZATTI (Req. 394/2019) 
 
Req. 394/2019 – Solicita espaço para falar sobre Políticas Públicas. 
 
NILSON DO ARTE (Req. 395 e 396/2019 e Ind.127) 
 
Req. 395/2019 – Solicita ao Poder Executivo, que notifique o proprietário do imóvel 
situado no endereço Rua Maurício Cardoso nº 710, bairro São Cristóvão, para que seja 
notificado e tome providências para fazer o cercamento ou a demolição do imóvel, 
deixando o terreno limpo, uma vez que esse imóvel nas condições de abandono em que 



se encontra é usado como passagem para assaltantes e delinquentes que agem nesse 
local. 
 
Req. 396/2019 – Solicita espaço para falar sobre Venenos. 
 
- SEOSP: Para que seja feito o conserto do asfalto nas ruas que circundam a rodoviária de 
Lajeado. Pois com o trânsito intenso de ônibus, e a grande quantidade de chuvas; 
formam-se vários e grandes buracos, nessas ruas. 
 
SEOSP: Para que seja feito conserto de buracos na Rua Fialho de Vargas, entre a Rua 
Bento Gonçalves e Júlio de Castilhos. 
 
- SEOSP: Patrolamento da Rio Grande do Norte; Desde a Av. Senador Alberto Pasqualini 
até a Rua Alirio Kammer.  
 
- Troca de reator na Av. Rio Grande do Norte, em frente o Jair lanches. 
 
- SEOSP: Para que seja colocada brita na esquina das ruas Simon Bolivar com Giusepp 
Garibaldi, no Bairro Santo Antônio. 
 
- SEOSP: Reitera para que seja feito patrolamento e colocação de material na Rua Maria 
Joana de Freitas, no Bairro Santo Antônio. 
 
- Reitera para que seja feito Patrolamento e colocação de material nas seguintes ruas do 
Bairro Jardim do Cedro: 
* Nelson Eckhardt; 
* Maria Lia Feldens; 
* Arcelo Griebeler; 
* Miguel Arenhardt; 
* Elir Leo Bohrer; 
 
SERGIO MIGUEL RAMBO (Req. 397, 398 e 399/2019) 
 
Req. 397/2019 – Solicita ao Poder Executivo/ Diretor de Captação de Recursos e Projetos 
Especiais, que informe como está o andamento do projeto para efetuar a construção de 
novo ginásio de eventos na área remanescente do Clube Esportivo Olarias, com as 
dimensões de 33mX25m, mais um anexo de 6mX25m, com as instalações necessárias para 
a prática de esportes (pintura de quadra, goleiras, redes e iluminação), num valor 
estimado de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), além dos custos de cercamento da 
área e da futura pavimentação das testadas da área remanescente 
do Clube Esportivo Olarias. 
 
Req. 398/2019 – Solicita ao Poder Executivo, que as Comunidades e entidades que 
tiverem testada quando for efetuado o calçamento comunitário, sejam beneficiadas com 
os PVS (bloquetos), que arquem apenas com a mão de obra. 
 



Req. 399/2019 – Solicita ao Poder Executivo, que informe quando será efetuado o 
pagamento da indenização ao Clube Esportivo Olarias, conforme aprovada Lei nº 10.769, 
de 28 de Dezembro de 2018, autorizando o Poder Executivo a abrir Crédito Especial no 
valor de 250.000,00. 
**************************************************************************************************** 
         Sala Presidente Tancredo de Almeida Neves, 30 de julho de 2019. 
 

 

 

 

 
 

 

 


