
        CÂMARA DE VEREADORES DE LAJEADO 
          Estado do Rio Grande do Sul 
 

   Sessão Ordinária realizada no dia   06/08/2019 
 

      BOLETIM Nº  027-03/2019 

               E X P E D I E N T E 

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

PODER EXECUTIVO: 
 
- PL nº  080-03/2019 –  Autoriza o Poder Executivo a desafetar da destinação de área 
institucional, afetar para bem dominial e permutar imóveis de propriedade do 
Município de Lajeado por imóvel de propriedade de Taciana Regina Kolling. 
 

- Ofício n°0439-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº471/2018, do vereador Nilson 
do Arte a Secretaria de Obras e Serviços Públicos esclarece que às áreas públicas, 
as calçadas públicas de passeio, sempre que necessário recebem serviços de 
manutenção e reparos. 
 
- Ofício n°0440-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº450/2018, do vereador  Carlos 
Eduardo Ranzi e Ofício nº 452/2018 do vereador Antônio Marcos Schefer, com 
relação ao ofício nº 450/2018 a Secretaria de Obras e Serviços Públicos informa 
que as obras referentes a Lei nº 10.544/2017 já foram iniciadas e as obras referentes 
a Lei nº 10.545/2017,aguardam a liberação do Governo federal. 
Quanto ao Ofício n° 452/2018 a secretaria informa que irá verificar a situação do 
local e caso necessário , tomar as providências cabíveis. 
 
- Ofício n°0441-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº285/2018 do vereador Ederson 
Fernando Spohr e ofício nº 286/2018 do vereador Mozart Pereira Lopes, com 
relação ao Ofício nº 285/2018 a Secretaria de Obras e Serviços Públicos esclarece 
que: O abrigo na EMEF São Bento já foi instalado; Encontra-se em estudo o local a 
ser definido para a instalação da área de lazer e academia ao ar livre no bairro São 
Bento; Encontra-se em estudo a possibilidade de abertura de rua paralela à ERS – 
130, no bairro Floresta; A obra referente ao encanamento da rua Francisco Tieze 
foi executada; A obra de reparos na boca de lobo e camada asfáltica em frente à 
Auto Peças Apolo foi executada; A indicação para troca de encanamento na rua 
João Kremer Sobrinho está sendo analisada.Quanto ao ofício 286/2018 a Secretaria 
informa que irá avaliar a possibilidade de atender o exposto. 
 
 



- Ofício n°0442-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº393/2018 do vereador Sergio 
Miguel Rambo e Ofício nº 396/2018 do vereador Adi Cerutti, com relação ao ofício 
nº 393/2018 a Secretaria de Obras e Serviços Públicos esclarece que a 
pavimentação da referida via poderá ser realizada por meio de pavimentação 
comunitária, desde que tenha adesão de 100% dos proprietários dos lotes. 
Quanto ao ofício nº 396/2018 o Poder Executivo agradece a parabenização aos 
Secretários Municipais. 
 
- Ofício n°0443-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº536 e 546/2018 do vereador 
Mozart Pereira Lopes e ofício nº 542/2018 do vereador Antônio Marcos Schefer, 
com relação ao ofício nº 536 e 546/2018 a Secretaria de Obras e Serviços Públicos 
informa que está estudando a possibilidade de atendê-las. 
No que se refere ao ofício nº 542/2018 a Secretaria informa que esta avaliando o 
pedido. 
 
- Ofício n°0445-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº 361/2018 do vereador  Mozart 
Pereira Lopes a Secretaria de Obras e Serviços Públicos informa que está 
analisando a melhor forma de atendê-la. 
 
- Ofício n°0446-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº071/2019 do vereador Antônio 
Marcos Schefer, ofício nº 075/2019 dos vereadores Ildo Paulo Salvi e Ernani 
Teixeira da Silva e ofício 079/2019 do vereador Nilson do Arte, com relação ao 
ofício nº 071/2019 o Departamento de Trânsito esclarece que a placa que se 
encontrava no local  foi depredada, com isso, outra será instalada no local. 
Quanto ao ofício nº 075/2019 o departamento informa que a referida Escola já 
conta com dois redutores de velocidade em suas proximidades, assim será 
estudada outra alternativa.Com relação ao ofício 079/2019 a secretaria de 
Segurança Pública informa que os fiscais de trânsito já realizaram a fiscalização de 
trânsito em diversas escolas , na forma de rodízio. 
 
- Ofício n°0447-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº0243/2019 do vereador Ederson 
Fernando Spohr e ofício nº 254/2019 do vereador Adi Cerutti, com relação ao 
ofício nº 243/2019 o Departamento de Trânsito informa que está estudando a 
possibilidade de atender a indicação. 
Quanto ao ofício nº 254/2019 o departamento esclarece que já existe um estudo 
preliminar sobre algumas alterações nestas imediações, o qual foi encaminhado 
para apreciação de um engenheiro de trânsito. 
 
- Ofício n°0449-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº 183/2019 do vereador Carlos 
Eduardo Ranzi, o Departamento de Trânsito esclarece  que a inclusão dos 5 
minutos  de tolerância, já se encontra em vigor no aplicativo da empresa 
responsável pelo estacionamento rotativo. 
 



- Ofício n°0450-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº 196/2019 do vereador Carlos 
Eduardo Ranzi e ofício nº 198/2019 do vereador Ederson Fernando Spohr, com 
relação ao ofício nº 196/2019 a Secretaria de Segurança Pública esclarece que os 
núcleos de policiamento comunitário não estão ativos, tendo em vista que não 
houve a renovação do convênio por parte do Governo do Estado.Quanto ao ofício 
nº 198/2019 o Departamento de trânsito informa que já foram removidas as vagas 
de estacionamento na Rua Carlos Spohr Filho, sendo que em relação a rua Padre 
Theodoro Amstad, o departamento está aguardando a conclusão das obras de 
melhorias da via para posterior implantação adotada.   
 
- Ofício n°0460-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº 350/2019 do vereador Ernani 
Teixeira da Silva a SEMA informa que foi realizada vistoria no imóvel localizado 
na avenida Sete de Setembro, nº 607 e constatada a necessidade de remoção de 
duas árvores nativas , para tanto a administradora do condomínio foi orientada a 
formalizar o pedido de manejo da vegetação nativa, junto a secretaria.   
 
- Ofício n°0462-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº 396,397,398, 399, 400,401, 402 e 
403,/2019 do vereador  Ernani Teixeira da Silva , com relação ao ofício nº 
396/2019 a Secretaria do Planejamento e Urbanismo informa que está realizando a 
identificação dos proprietários dos lotes da Avenida Amazonas, para após emitir 
as notificações.Quanto aos ofícios de nº 397, 398, 399, 400, 401, 402 e 403/2019 a 
Secretaria do Planejamento e Urbanismo informa que todos os proprietários dos 
lotes receberam notificação.   
 
- Ofício n°0463-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº 247/2019 do vereador Paulo 
Adriano da Silva e ofício nº 248/2019 da vereadora Mariela Portz, com relação ao 
ofício nº 247/2019 a SEMA encaminha-lhe a minuta do Projeto Nosso Engenho, a 
qual será submetida a nova análise pela equipe técnica, conforme anexo.Quanto 
ao ofício nº 248/2019 a SEMA esclarece que o objeto da Lei nº 8.524/2010 foi 
abordado em reunião ordinária do CONDEMA, realizada no ano de 2015, o qual 
declarou que julga mais procedente a realização de trabalhos que envolvam as 
questões culturais da população e campanhas de conscientização conforme o 
Ofício nº 010/2015 do CONDEMAS que segue em anexo. 
 
- Ofício n°0464-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº 685/2018 do vereador Ernani 
Teixeira da Silva a Secretaria da Cultura Esporte e lazer informa que foram 
adquiridos e instalados , no Centro Esportivo Mário Lampert, 07 extintores de 
combate a incêndio no ano de 2019, e que estes possuem validade até o segundo 
semestre de 2020. 
 
- Ofício n°0465-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº 620/2018 do vereador Carlos 
Eduardo Ranzi o Departamento de Projetos Especiais e Captação de Recursos 
informa que já está em tratativas com a concessionária CCR Viasul, responsável 



pela manutenção da iluminação pública da BR 386. 
 
- Ofício n°0467-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº 336/2018 do vereador Adi 
Cerutti e Ofícios nº 342, 352, e 349/2018 do vereador Ederson Fernando Spohr, 
com relação ao ofício nº 336/2018 a SEOSP esclarece que não existe Fundo de 
Pavimentação.Quanto ao ofício nº 342/2018 a Secretaria informa que encontra-se 
em fase de análise um novo local para a instalação da academia ao ar livre no 
bairro São Bento.No que se refere ao ofício nº 352/2018, a SEOSP  informa   que 
está estudando a possibilidade de realizar a substituição do encanamento da rua 
João Kremer Sobrinho.Em relação ao ofício nº 349/2018 o Departamento de 
Projetos Especiais e Captação de Recursos esclarece que tanto o fechamento da 
quadra poliesportiva do bairro Moinhos D Água, quanto a reforma do piso do 
Centro Esportivo Municipal, foram licitados pela Prefeitura e enviados ao 
REGO/NH para aprovação, tendo em vista que os recursos são provenientes de 
emenda parlamentar. 
********************************************************************************************* 
FEDERAIS: 
 
 - Deputado Federal Bohn Gass em atenção ao Ofício nº 192-03/2019 referente a 
Moção de Repúdio contra a proposta de Emenda Constitucional PEC 06/2019 da 
Reforma da Previdência.  
*************************************************************************************************** 

ESTADUAIS: 
 
 - Secretário Chefe de Gabinete do Governador do Estado do RS em atenção ao 
Ofício nº 331-03/2019 , sobre a situação de distribuição / custeio de fraldas 
geriátricas junto a Farmácia do Estado.  
 
- Instituto Geral de Perícias – IGP – RS, em atenção ao Ofício nº 239-03/2019 sobre 
a Câmara fria do Municipio de Lajeado.  
 
- CERTEL – Energia, em atenção ao Ofício 378-03/2019 sobre poste em mau estado 
da Rua Manoel Claudino Vicente – Conservas. 
********************************************************************************************* 
MOZART PEREIRA LOPES: (Projeto de Lei CM N° 064-03/2019) 
 
- Projeto de Lei CM N° 064-03/2019 – Denomina de Rua Adelar Jacob Rockenbach 
a Rua F/J do Loteamento Residencial Ibiza/ Germânia II, e suas projeções, 
localizada no bairro Conventos. 
 
ADI CERUTTI: (Projeto de Lei CM N° 065-03/2019) 
 
- Projeto de Lei CM N° 065-03/2019 – Denomina de Rua Eugenio Nicolau Arthus, 



as ruas D e rua F, do Loteamento Residencial Ibiza e Germania II, do bairro 
Conventos. 
 
CARLOS EDUARDO RANZI E ARILENE MARIA DALMORO: (Projeto de Lei 
CM N° 066-03/2019) 
 
- Projeto de Lei CM N° 066-03/2019 – Determina a transmissão ao vivo e via 
internet, das licitações do Poder Executivo e Poder Legislativo. 
 
WALDIR BLAU: (Projeto de Lei CM N° 067-03/2019) 
 
- Projeto de Lei CM N° 067-03/2019 – Denomina de Rua Ângelo Scherer, a Rua 
“A” localizada no Loteamento Purper, no bairro São Bento. 
******************************************************************************************** 
WALDIR GISCH (Req. 400/2019) 

  
Req. 400/2019 – Solicita ao Poder Executivo, que notifique o proprietário do 
terreno na Rua Humaitá. Setor 16, quadra 44, Lote 30, no Bairro Universitário, pois 
o mato está altíssimo causando a proliferação de ratos e insetos no local. 
 
ANTÔNIO MARCOS SCHEFER (Req. 401/2019 e Ind. 128) 
 

Req. 401/2019 – Solicita ao Poder Executivo, que seja feita com urgência a 
contratação de mais médicos para atenderem no Posto de Saúde do bairro Jardim 
do Cedro, tendo em vista que chegaram reclamações até este vereador de 
pacientes que já estavam aguardando para uma consulta a cerca de 20 dias, e 
como houve um problema pessoal e a médica não pode atender, as mesmas foram 
reagendadas para quase 30 dias, causando grande indignação a todos e com toda 
a razão visto que ter que esperar para ser atendido por quase 2 meses é 
inadmissível. 
 
- SEMA: Solicita a poda de árvores localizadas no Centro Terapêutico São 
Francisco no bairro Florestal, pois os moradores reclamam que as mesmas 
estariam já se encostando aos fios de luz, podendo causar acidentes no local. 
 
- SEOSP: Solicita o recapeamento asfáltico de buracos localizados na Rua Ângelo 
Pulita, no bairro Conventos, pois os moradores reclamam do péssimo estado de 
conservação em que a mesma se encontra. 
 
- SEDETAG: Solicita o recolhimento de lixo verde localizado na Rua Adolfo 
Kauffmann e na Rua Carlos Gomes no bairro Centenário, visto que além de 
obstruir a passagem o mesmo está gerando a proliferação de insetos e animais 
peçonhentos no local. 



 
- SEOSP: Solicita a pedido dos moradores para que sejam feitas melhorias como 
patrolamento e colocação de materiais (pó de asfalto) na Rua Henrique Otto 
Scherer, tendo em vista que os moradores reclamam da grande quantidade de 
poeira na mesma. 
 
- SEOSP: Solicita que sejam tomadas as devidas providências quanto a um poste 
de iluminação pública localizado na Rua Omar Moreira Líbio, em frente à 
residência nº 92, no bairro São Cristóvão, pois os moradores do péssimo estado em 
que o mesmo se encontra, podendo cair e causar transtornos aos moradores da 
mesma.  
 
- SEOSP: Solicita melhorias nas paradas de ônibus localizadas nos endereços 
citados abaixo, tendo em vista que os moradores reclamam do precário estado de 
conservação em que as mesmas se encontram. 
* Na RS 413, no bairro São Bento, em frente a um antigo casarão que há na mesma. 
* Na interseção entre a Rua Silvestre Purper e a Rua Frederico Kappes, no bairro 
São Bento. 
 
ELOEDE MARIA CONZATTI (Req. 402 e 403/2019) 
 
Req. 402/2019 – Solicita espaço para falar sobre Políticas Públicas. 
 
Req. 403/2019 – Solicita ao Poder Executivo, que envie cópia do Termo de 
Convênio firmado com o Governo Federal/MEC/FNDE, referente a construção 
da Escola de Educação Infantil no Bairro Bom Pastor. Solicitamos ainda, que seja 
enviado o cronograma de execução e a cópia do contrato firmado com a 
construtora responsável pela obra. 
 
ERNANI TEIXEIRA DA SILVA (Req. 404/2019 e Ind. 129) 
 
Req. 404/2019 – Solicita o envio de ofício à Empresa de Telecomunicações OI, 
reiterando para que seja feita a remoção do orelhão, situado na Av. Senador 
Alberto Pasqualini, em frente ao nº 4016, no Bairro Universitário, pois o mesmo 
está inativo, e, ainda atrapalha na calçada de passeio. Foto Anexa. 
 
- Solicita ao Departamento de Trânsito, a instalação de uma faixa elevada, na Rua 
Guilherme Adolfo Rieth, em frente à Praça de Lazer, no Bairro Conventos, pois o 
tráfego é intenso, os veículos passam em velocidade avançada, o que poderá 
ocasionar graves acidentes. 
 
- Solicita ao Departamento de Trânsito, a reinstalação da faixa elevada, na Rua 
João Abott, esquina com a Rua Santos Filho, no Bairro Centro, pois o tráfego é 



intenso, os veículos passam em velocidade avançada, o que poderá ocasionar 
ainda mais acidentes. 
 
- Reitera o pedido para o nivelamento do tampão, na boca de lobo, Rua Paulo 
Emilio Thiesen, em frente ao nº 1308, no Bairro Olarias, pois é bem na entrada de 
uma garagem. Foto Anexa. 
 
- Reitera o pedido para a construção de calçada de passeio, juntamente à Área 
Verde, localizada na Av. Senador Alberto Pasqualini, bem ao lado do Prédio Vale 
Toscana, nº 3778, no Bairro Universitário. Foto Anexa. 
 
- Solicita a drenagem de água na Praça de Lazer, localizada na Rua Guilherme 
Adolfo Rieth, no Bairro Conventos, devido ao acúmulo das águas. Fotos Anexas. 
 
CARLOS EDUARDO RANZI (Req. 404/2019 e Ind. 129) 
 
Req. 406/2019 – Solicita espaço para falar sobre as obras de recapeamento 
asfáltico. 
 
Req. 407/2019 – Solicita ao Poder Executivo, os motivos pelos quais foi contratado, 
NOVAMENTE SEM LICITAÇÃO, serviços de engenharia sendo que há no quadro 
de servidores do município Engenheiros Civis que podem executar estes serviços. 
EXTRATOS DE DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO - DISPENSA 
DE LICITAÇÃO Nº 62-03/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8646/2019 - 
CONTRATADA: ROVEDA SERVIÇOS DE ENGENHARIA E 
EMPREENDIMENTOS, CNPJ nº 08.584.946/0001-54. - VALOR R$ 32.980,00 (trinta 
e dois mil, novecentos e oitenta reais). 
 
Req. 408/2019 – Solicita ao Poder Executivo, relação de contratos firmados sem 
licitação (dispensa e inexibilidade) desde 2013 até a presente data, bem como os 
valores investidos em cada um destes contratos. 
 
Req. 410/2019 – Solicita ao Poder Executivo, a contratação de vigilante/ segurança 
para as Escolas Municipais de Educação Infantil. 
 
NILSON DO ARTE (Req. 409/2019 e Ind. 130) 
 
Req. 409/2019 – Solicita espaço para falar sobre a Câmara Mortuária Municipal. 
 
- SEOSP: Reiterar o pedido de conserto do pavimento na rua Duque de Caxias 
esquina com a Av. Senador Alberto Pasqualini. 
 
 



SERGIO MIGUEL RAMBO (Req. 411 e 412/2019) 
 
Req. 411/2019 – Solicita ao Poder Executivo/ Secretaria do Meio Ambiente, que 
informe se foi expedida uma licença ambiental para colocação de entulho na área 
verde do loteamento Belo Horizonte localizada na Rua Boqueirão do Leão nº166 
no Bairro Igrejinha, conforme fotos em anexo. 
 
Req. 412/2019 – Solicita ao Poder Executivo, que informe o cronograma do início 
da obra de calçamento do Rua Bom Retiro do Sul, no Bairro Olarias. 
**************************************************************************************************** 
         Sala Presidente Tancredo de Almeida Neves, 06 de agosto de 2019. 
 

 

 

 

 
 

 


