
        CÂMARA DE VEREADORES DE LAJEADO 
          Estado do Rio Grande do Sul 
 

   Sessão Ordinária realizada no dia   13/08/2019 
 

      BOLETIM Nº  028-03/2019 

               E X P E D I E N T E 

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

PODER EXECUTIVO: 
 
- PL nº  081-03/2019 –  Autoriza o Poder Executivo a repassar recurso financeiro e abrir 
Crédito Suplementar. 

 
- PL nº  082-03/2019 –   Dispõe sobre a adoção das casas localizadas no Parque Histórico 
Municipal. 
 
- PL nº  083-03/2019 – Altera o Art. 2º, III e IV da Lei nº 10.759/18, que dispõe sobre a 
isenção da Taxa de Licença e Localização de Estabelecimentos e de Vistoria para as 
Entidades de Assistência Social que recebam subvenções do Município.  

 
- PL nº  084-03/2019 –  Autoriza a contratação temporária de excepcional interesse 
público de 04 (quatro) monitores de creche. 
 
- Ofício nº 0526-03/2019 – GAP – Poder Executivo encaminha VETO ao Projeto de Lei 
CM nº 031-03/2019 que: “ Dispõe sobre serviços de terraplanagem, aterramento e 
colocação de materiais para empresas da cidade de Lajeado”.  

  
- Ofício n°0380-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº  483/2018 do vereador Carlos Eduardo 
Ranzi, a Secretaria de Administração  esclarece que  vem atuando no sentido de imprimir 
a melhor técnica legislativa aos Projetos de Lei e Leis Municipais. 
 
- Ofício n°0381-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº 415, 530/2017 advindos da Câmara e 
Ofício 876/2017 do vereador Carlos Eduardo Ranzi a Secretaria de Administração 
esclarece que tais assuntos já estão superados. 
 
- Ofício n°0382-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº 785/2017 do vereador Carlos Eduardo 
Ranzi, a Secretaria de Planejamento  informa que está estudando alternativas viáveis. 
 
- Ofício n°0402-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº 349/2019 do vereador Adi Cerutti, 
Ofício 343 e 345/2019 do vereador Carlos Eduardo Ranzi, com relação ao ofício 349/2019, 
a Coordenadoria de Captação de Recursos e Projetos Especiais  informa que será avaliada 
a possibilidade de construção de banheiros .Em conformidade ao ofício 343/2019, a 



Coordenadoria de Captação de Recursos e Projetos Especiais esclarece que o Parque Piraí 
está sendo executado. 
Quanto ao ofício 345/2019, a SEPLAN informa que está estudando o projeto do Parque 
Beira Rio. 

 
- Ofício n°0415-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº 225/2019 da vereadora Arilene Maria 
Dalmoro e Ofício 233/2019 do vereador Paulo Adriano da Silva, com relação ao ofício 
225/2019, a STHAS informa que está estudando a reativação do referido Conselho. 
Quanto ao ofício 233/2019, a STHAS encaminha em anexo a documentação solicitada.   

 

- Ofício n°0416-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº 778/2018 da vereadora Eloede Maria 
Conzatti,  a  STHAS informa que de acordo com dados do Departamento de Vigilância 
Sanitária do Município, existem 10 Clínicas Geriátricas instaladas no Município, sendo 
que 03 possuem inscrição no Conselho Municipal do Idoso e 02 estão credenciadas para 
acolhimento  
 
- Ofício n°0417-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº 354 e 355/2019 do vereador Sergio 
Luiz Kniphoff e Ofício 361/2019 do vereador Carlos Eduardo Ranzi, com relação ao 
ofício 354 e 355/2019, a Procuradoria Geral do Município informa que as informações 
solicitadas podem ser obtidas no Portal da Transparência. 
Quanto ao ofício 361/2019, a Coordenadoria de Comunicação Social do Município 
encaminha-lhe em anexo relatório contendo as informações solicitadas. 
 
- Ofício n°0418-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº  276, 278 e 281/2019 do vereador 
Carlos Eduardo Ranzi e Ofício 282/2019 do vereador Nilson do Arte, com relação ao 
ofício 276/2019, a Procuradoria Geral do Município informa que no momento o 
Município não realizará a alteração da referida Lei. 
Em conformidada ao ofício 281/2019, esclarece que foi dada a ordem de serviço. 

Quanto aos ofícios 278 e 282/2019, a Secretaria de Obras e Serviços Públicos agradece as 
indicações e informa que as mesmas serão objeto de estudo. 

 

- Ofício n°0419-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº 246/2019 do vereador Antônio Marcos 
Schefer,  a Secretaria da Saúde esclarece que todas as unidades de saúde contam com 
acolhimento, atendimento médico eletivo e do dia,  Ambas as unidades citadas no 
requerimento contam com equipe completa. 
 
- Ofício n°0420-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº 303/2019 do vereador Antônio Marcos 
Schefer, a Secretaria da Saúde esclarece que todas as unidades de saúde trabalham com 
acolhimento, sendo que a reconsulta com exames varia de acordo com a gravidade de 
cada caso. 
 
- Ofício n°0421-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº 364/2019 do vereador Sergio Miguel 
Rambo, a Secretaria da Saúde informa que durante o mês de junho foram realizadas 501 
consultas na Unidade Básica de Saúde Universidade. 
 



- Ofício n°0422-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº 311/2019 do vereador Antônio Marcos 
Schefer,  a Secretaria da Saúde  informa que a mesma será objeto de estudo. 
 
- Ofício n°0423-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº 327/2019 do vereador Carlos Eduardo 
Ranzi e Ofício 332/2019 do vereador Antônio Marcos Schefer, com relação ao ofício 
327/2019, a Secretaria da Saúde esclarece que os usuários que buscam atendimento junto 
à UPA 24 horas são acolhidos, passam pela triagem e classificação de risco, sendo 
atendidos conforme a gravidade do quadro de doença. Quanto ao ofício 332/2019, a 
Secretaria da Saúde informa que passará a disponibilizar os horários de atendimento 
médico. 
 
- Ofício n°0424-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº 339/2019 do vereador Antônio Marcos 
Schefer, a Secretaria da Saúde esclarece que o aparelho de raio X da UPA  sofre constante 
manutenção preventiva e encontra-se em plenas condições de uso. Em relação ao caso 
citado, a SESA solicita maiores informações sobre o paciente . 
 
- Ofício n°0425-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº 150/2019 do vereador Antônio Marcos 
Schefer e Ofício 160/2019 do vereador Ederson Fernando Spohr, com relação ao ofício 
150/2019, a Secretaria da Saúde  solicita maiores informações para que possa apurar os 
fatos com maior objetidade, podendo tomar as medidas cabíveis.Quanto ao ofício 
160/2019, a Secretaria da Saúde esclarece que as informações constantes em prontuários 
médicos são sigilosas, devendo ser solicitadas pelo próprio paciente. Em relação ao 
transporte, informa que o serviço fornecido pela SESA é de qualidade e seguro. 
 
- Ofício n°0429-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº  326/2019 do vereador Carlos Eduardo 
Ranzi, o Departamento de Trânsito  informa que atualmente o baixo índice de 
passageiros o torna inviável, contudo irá reavaliar a situação. 
 
- Ofício n°0430-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº  309/2019 do vereador Adi Cerutti e 
Ofício 310/2019 do vereador Nilson do Arte, com relação ao ofício 309/2019, a Secretaria 
de Obras e Serviços Públicos informa que a mesma será avaliada. Quanto ao ofício 
310/2019, a Secretaria informa que será providenciada a instalação. 
 
- Ofício n°0431-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº  244/2019 do vereador Carlos Eduardo 
Ranzi e Ofício 253/2019 do vereador Antônio Marcos Schefer, a Secretaria de Obras e 
Serviços Públicos informa que as mesmas serão avaliadas. 
 
- Ofício n°0432-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº041/2019 do vereador Carlos Eduardo 
Ranzi,  a Secretaria de Obras e Serviços Públicos encaminha-lhe os valores solicitados e 
informa que está avaliando a adoção de lâmpadas de LED na iluminação pública do 
Município. 
 
- Ofício n°0433-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº  013/2019 do vereador Antônio 
Marcos Schefer e Ofício 032/2019 da vereadora Mariela Portz, com relação ao ofício 
013/2019, o Departamento de Trânsito informa que a substituição do local da parada de 
ônibus da rua Santos Filho foi realizada com a finalidade de garantir maior segurança 



aos usuários. 
Quanto ao ofício 032/2019, o Departamento informa que estão sendo realizadas as 
adequações necessárias no referido semáforo. 

 
- Ofício n°0434-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº  271/2019 do vereador Antônio 
Marcos Schefer o Departamento de Trânsito esclarece que são priorizadas as escolas onde 
há maior fluxo de trânsito e algumas escolas são atendidas na forma de rodízio. 
 
- Ofício n°0435-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº 829/2018 do vereador Carlos Eduardo 
Ranzi e Ofício 837/2018 do vereador Ederson Fernando Spohr o Departamento de 
Trânsito informa que a EMEF Porto Novo e outras escolas municipais são atendidas na 
forma de rodízio. Quanto ao ofício 837/2018, o Departamento informa que até o 
momento houve o registro de 07 acidentes na referida via. 
 
- Ofício n°0436-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº 683/2018 do vereador Paulo Adriano 
da Silva o Departamento de Trânsito informa que esta indicação já foi atendida 
praticamente na íntegra, com exceção do estacionamento de motos da rua Carlos J. 
Kielling. 
 
- Ofício n°0437-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº  588 e 593/2018 do vereador Carlos 
Eduardo Ranzi com relação ao ofício 588/2018, o Departamento de Trânsito encaminha-
lhe cópia da referida ata.Quanto ao ofício 593/2018, o Departamento esclarece que a 
informação foi retificada. 
 
- Ofício n°0438-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº   224/2018 do vereador Sergio Rambo 
a Secretaria do Meio Ambiente informa que está sendo realizado um diagnóstico da 
situação dos poços tubulares profundos utilizados por essa Municipalidade, em conjunto 
com a Secretaria da Saúde e Secretaria de Obras e Serviços Públicos. 
 
- Ofício n°0444-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº  482/2018 da vereadora Arilene Maria 
Dalmoro, Ofício 489/2018 do vereador Antônio Marcos Schefer, Ofício 493/2018 do 
vereador Sergio Miguel Rambo e Ofício 497/2018 do vereador Waldir Blau, com relação 
ao ofício 482/2018, a  SEOSP  informa que a mesma será avaliada.Em atenção ao ofício 
489/2018, a Secretaria de Obras e Serviços Públicos esclarece que não recebeu 
informações sobre a adesão dos moradores ao programa.Quanto ao ofício 493/2018, a 
SEOSP informa que a pavimentação da via já está concluída.Com relação ao ofício 
497/2018, a Secretaria esclarece  que até o momento todos os processos encaminhados 
via protocolo estão sendo atendidos. 
 
- Ofício n°0448-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº 029/2018 do vereador Paulo Adriano 
da Silva, Ofício 038/2018 do vereador Carlos Eduardo Ranzi e Ofício 043/2018 do 
vereador Paulo Roberto Schneider, com relação ao ofício 029/2018, o Departamento de 
Trânsito informa que as vias que foram beneficiadas com capeamento asfáltico 
necessitarão de uma adaptação junto aos redutores de velocidades, a qual já se encontra 
em análise.Em conformidade ao ofício 038/2018, o departamento esclarece que todas as 
alterações efetuadas no trânsito municipal seguem as normas e resoluções do CONTRAN 



e do CTB. Além disso, as mesmas são aprovadas pelo Conselho Municipal de Trânsito e 
sempre que necessário, contrata-se um engenheiro de trânsito.Quanto ao ofício 043/2018, 
o departamento informa que já existe um projeto prevendo a remoção das vagas de 
estacionamento na referida avenida, no sentido centro-bairro. 
 
- Ofício n°0452-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº  227/2019 do vereador Carlos Eduardo 
Ranzi, o Departamento de Trânsito informa que está sendo encaminhada a abertura de 
processo licitatório referente aos talonários eletrônicos e sempre que necessário parecer 
técnico, o Município contrata empresa para prestação de serviço. 
 
- Ofício n°0459-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº 372/2019 do vereador Antônio Marcos 
Schefer, Ofício 373/2019 do vereador Carlos Eduardo Ranzi e Ofícios 376 e 377/2019 do 
vereador Ernani Teixeira da Silva,  com relação ao ofício 372/2019, a  SEPLAN informa 
que emitiu notificação ao proprietário do lote para que providencie a roçada e limpeza. 
Quanto ao ofício nº 373/2019, a SEPLAN esclarece que ao conceder licença de energia 
elétrica, a condição de ambulante/itinerante é descaracterizada por completa, pois passa 
a possuir local fixo, tornando-se assim estabelecimento comercial.No que se refere ao 
ofício 376/2019, a SEPLAN informa que a proprietária  foi notificada.Com relação ao 
ofício 377/2019, a SEPLAN informa que foi emitida notificação ao proprietário 
 
- Ofício n°0461-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº 292/2019 do vereador Ernani Teixeira 
da Silva, Ofício 296/2019 do vereador Carlos Eduardo Ranzi e Ofício 301/2019 da 
vereadora Arilene Maria Dalmoro, Com relação ao ofício 292/2019, a Secretaria do Meio 
Ambiente informa que foi realizada vistoria no local e constatada a necessidade de 
remoção das árvores exóticas.Em resposta ao ofício 296/2019, a SEMA esclarece que está 
realizando somente a castração de animais de rua, abandonados ou vítimas de maus 
tratos.Quanto ao ofício 301/2019, a SEMA informa que a solicitação foi registrada  sob o 
protocolo n° 14193/2019, a fim de que sejam tomadas as devidas providências. 
 
- Ofício n°0466-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº 318/2018 do vereador Waldir Blau e 
Ofícios 329 e 331/2018 do vereador Ederson Fernando Spohr, com relação ao ofício 
318/2018, o Departamento de Projetos Especiais e Captação de Recursos informa que no 
momento o Município não dispõe de academias ao ar livre. Quanto ao ofício 329/2018, o 
Departamento informa que encontra-se em fase de análise um novo local para a 
instalação da academia ao ar livre no bairro São Bento.Em atenção ao ofício 331/2018, o 
Poder Executivo esclarece que o mesmo já fora respondido no ofício 0467-03/2019. 
 
- Ofício n°0469-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº 226/2019 do vereador Carlos Eduardo 
Ranzi e Ofícios 229 e 230/2019 do vereador Antônio Marcos Schefer,  com relação ao 
ofício 226/2019, a SESA informa que está em tratativas com a empresa responsável pelo 
Sistema Integrado de Gestão de Serviços de Saúde, para que esta disponibilize um portal 
de acesso às informações solicitadas.  No que se refere ao ofício 229/2019, a Secretaria de 
Saúde esclarece que a unidade Estratégia e Saúde da Família do bairro São Bento atua 
com acolhimento  espontâneo da demanda,  Referente ao profissional médico pediatra, o 
mesmo já realiza atendimentos às terças-feiras. Quanto ao ofício 230/2019, a Secretaria da 
Saúde informa que além dos atendimentos diários, são fornecidas 02 (duas) fichas de 



atendimento odontológico de urgência. 
 
- Ofício n°0470-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº 277/2019 do vereador Carlos Eduardo 
Ranzi e Ofícios 283 e 285/2019 do vereador Antônio Marcos Schefer,  com relação ao 
ofício 277/2019, a Secretaria de Saúde encaminha em anexo relatório contendo a lista de 
pacientes. No que se refere ao ofício 283/2019, a SESA informa que é de conhecimento e 
acesso à todos os profissionais da saúde a lista de medicamentos REMUME. Quanto ao 
ofício 285/2019, a Secretaria de Saúde esclarece que a informação repassada ao nobre edil 
não é verídica, pois a unidade conta com atendimento de médico pediatra. 
 

- Ofício n°0471-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº 015/2019 do vereador Antônio Marcos 
Schefer, Ofício 024/2019 do vereador Carlos Eduardo Ranzi, Ofício 034/2019 do 
vereador Sergio Miguel Rambo e Ofício 035/2019 do vereador Ildo Paulo Salvi, com 
relação ao ofício 015/2019, a SESA esclarece que a unidade do bairro São Bento conta 
com atendimento de profissional médico e que a renovação de receitas ocorre mediante 
solicitação prévia. No que se refere ao ofício 024/2019, a SESA informa que conforme a 
Portaria n° 10-03/01/2017¹, a  – UPA 24 horas é de porte tipo 2,  conforme determinação 
da referida Portaria, é composta por médico clínico geral. Quanto ao ofício 034/2019, a 
SESA informa que,   vem sendo ofertado à todos os municípes, atendimento  na UBS, 
cujo atendimento é agendado diretamente pela unidade de saúde. Em relação ao ofício 
035/2019, a SESA informa que até o momento não consta nenhum processo de 
centralização e regulação do SAMU junto ao Estado. 
 

- Ofício n°0473-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº 121 e 126/2019 do vereador Ederson 
Fernando Spohr, com relação ao ofício 121/2019, o Departamento de Trânsito informa 
que está estudando a possibilidade de proibir o estacionamento em um dos lados da 
referida via. Quanto ao ofício 126/2019, o Departamento de Trânsito informa que em 
levantamento realizado no local, constatou que  não há necessidade de proibir o 
estacionamento. 
 
- Ofício n°0472-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº  1017/2017 do vereador Carlos 
Eduardo Ranzi o Poder Executivo informa que o trecho da Avenida Senador Alberto 
Pasqualini sob o viaduto da BR 386 está sendo recuperado com o recapeamento asfáltico. 
 
- Ofício n°0474-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº 019 e 022-01/2017 do vereador Carlos 
Eduardo Ranzi e Ofício 027-01/2017 do vereador Sergio Miguel Rambo, com relação ao 
ofício 019-01/2017, a Secretaria de Obras e Serviços Públicos esclarece que os expedientes 
protocolados, referentes à pavimentações, encontram-se na Secretaria, onde são 
analisados e atendidos caso a caso.No que se refere ao ofício 022-01/2017, a Secretaria de 
Obras e Serviços Públicos informa que o trecho citado possui contrato e foram 
autorizados os serviços de recapeamento, os quais já iniciaram. 
Quanto ao ofício 027-01/2017, a Secretaria de Obras e Serviços Públicos informa que a 
pavimentação da rua foi concluída, no entanto houve a demora devido a ajustes 
contratuais. 
 
                                                           

 



 
 Ofício n°0475-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº  353/2017 do vereador Ernani Teixeira 
da Silva a SEPALN  informa que foi encaminhada ao setor  para análise. 
 
- Ofício n°0476-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº 919/2017 do vereador Paulo Adriano 
da Silva a Secretaria da Educação informa que os serviços foram executados. 
 
- Ofício n°0477-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº  322/2017 do vereador Antônio 
Marcos Schefer  a SEOSP informa que a situação fora regularizada. 
 
- Ofício n°0478-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº 934/2017 do vereador Carlos Eduardo 
Ranzi, a Secretaria de Administração informa que a Comissão de Inventário,  realizando 
o levantamento de tais bens. 

 
- Ofício n°0479-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº  957/2017 do vereador Ederson 
Fernando Spohr a Secretaria de Administração informa que a Comissão de Inventário, 
Avaliação e Reavaliação de Bens Imóveis está realizando o levantamento de tais bens. 
 
- Ofício n°0480-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº 1013/2017 do vereador Arilene Maria 
Dalmoro a Secretaria do Planejamento e Urbanismo informa que os proprietários dos 
referidos lotes foram notificados. 
 
- Ofício n°0481-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº  772-01/2017 do vereador Carlos 
Eduardo Ranzi o Departamento de Serviços Urbanos informa que encontra-se em estudo 
o local para instalação de uma área de lazer e academia ao ar livre no bairro São Bento. 
 
- Ofício n°0482-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº  1028-01/17 do vereador Antônio 
Marcos Schefer  a STHASl informa que estão ocorrendo ações conjuntas do Ministério 
Público e Caixa Econômica Federal com o objetivo de fiscalizar as irregularidades quanto 
às moradias. Quando confirmada a irregularidade, a Caixa informa ao Município, o qual 
indica o próximo suplente da lista. 
 
- Ofício n°0483-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº 036/2018 do vereador Carlos Eduardo 
Ranzi, Ofício 040/2018 do vereador Ildo Paulo Salvi e Ofício 042/2018 do vereador Paulo 
Roberto Schneider,  com relação ao ofício 036/2018, a Secretaria da Fazenda informa que 
as informações prestadas na Audiência Pública, estão disponíveis no Portal da 
Transparência. No que se refere ao ofício 040/2018, o Poder Executivo  informa que todas 
as possibilidades estão sendo analisadas. Quanto ao ofício 042/2018, a Secretaria de 
Administração informa que está realizando o inventário de todos os imóveis e após a 
finalização será possível emitir relatório. 
 

- Ofício n°0484-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº 510/2018 do vereador Carlos Eduardo 
Ranzi a SEMA informa que toda e qualquer ocorrência recebida é analisada e quando 
procedente, encaminhada para as providências cabíveis. 
 
- Ofício n°0485-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº  1095/2017 do vereador Sérgio Miguel 



Rambo a Secretaria da Administração salienta que cabe ao Poder Legislativo convidar 
terceiros a fazer uso da Tribuna. 
 
- Ofício n°0486-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº  896/2017 do vereador Carlos Eduardo 
Ranzi, a Secretaria da Cultura, Esporte e Lazer  informa que o projeto está sob análise de 
viabilidade na Secretaria. 
 
- Ofício n°0487-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº 1015/2017 do vereador Ernani Teixeira 
da Silva a Secretaria da Educação informa que permanecem as normas estabelecidas pelo 
Decreto N° 8.241, de 10 de novembro de 2011 (anexo). 
 
- Ofício n°0488-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº    933/2017 do vereador Nilson do 
Arte a Secretaria da Educação encaminha cópa da Lei N° 9.408, de 24 de dezembro de 
2013. 
 
- Ofício n°0489-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº 089/2019 do vereador Adi Cerutti e 
Ofícios 090 e 091/2019 do vereador Antônio Marcos Schefer, com relação ao ofício 
089/2019, o Departamento de Trânsito informa que já existe um estacionamento para 
idosos na rua Alberto Torres, esquina com a rua Júlio de Castilhos. No que se refere ao 
ofício 090/2019, o Departamento de Trânsito esclarece que o estacionamento já está 
liberado, tendo inclusive espaço para vans escolares. Quanto ao ofício 091/2019, o 
Departamento de Trânsito informa que irá avaliar a possibilidade. 
 
- Ofício n°0490-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº 052 e 058/2019 do vereador Antônio 
Marcos Schefer e Ofício 056/2019 do vereador Paulo Adriano da Silva, com relação ao 
ofício 052/2019, a SESA informa que pela baixa demanda , os pacientes  são 
encaminhados para a Unidade Central de Promoção da Saúde. No que se refere ao ofício 
058/2019, a SESA informa que a Estratégia de Saúde da Família São Bento possui 
atendimento odontológico de 20 horas semanais e todos os dias há duas fichas de 
urgência. Informa ainda, que o psicólogo não faz parte da equipe mínima. Quanto ao 
ofício 056/2019, a SESA informa que o Município de Lajeado conta atualmente com 09 
salas de vacinas abertas à população em geral. 
 

- Ofício n°0495-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº 589/2017 do vereador Ernani Teixeira 
da Silva, a Secretaria de Segurança Pública esclarece que existe o convênio n° 1834/2017, 
firmado entre o Município e a SUSEPE, sendo que atualmente estão empregados dez 
apenados do regime semi-aberto. 

 

- Ofício n°0496-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº 379/2018 da vereadora Arilene Maria 
Dalmoro,  o Departamento de Trânsito informa que o serviço de pintura foi realizado. 

 

- Ofício n°0497-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº 506/2018 do vereador Sergio Miguel 
Rambo e Ofício 507/2018 do vereador Antônio Marcos Schefer, com relação ao ofício 
506/2018, o Departamento de Trânsito informa que foi instalado um redutor de 
velocidade no referido local.Quanto ao ofício 507/2018, a Secretaria de Segurança Pública 



informa que existem tratativas junto à Brigada Militar. 

 
- Ofício n°0498-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº 473/2018 do vereador Ederson 
Fernando Spohr e Ofício 474/2018 do vereador Antônio Marcos Schefer, com relação ao 
ofício 473/2018, o Departamento de Trânsito informa que a solicitação é inviável. Quanto 
ao ofício 474/2018, a Secretaria de Segurança Pública  informa que já possui 38 câmeras 
instaladas em áreas de lazer (praças e/ou academias ao ar livre). 
 

- Ofício n°0499-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº 980/2017 do vereador Fabiano 
Bergmann, Ofício 985/2017 do vereador Nilson Do Arte e Ofício 986/2017 do vereador 
Ildo Paulo Salvi, com relação ao ofício 980/2017, o Departamento de Trânsito informa 
que foi instalada uma faixa de segurança no referido local.No que se refere ao ofício 
985/2017, o Departamento de Trânsito informa que as paradas de ônibus foram 
realocadas.Quanto ao ofício 986/2017, o Departamento de Trânsito esclarece que está 
analisando  a viabilidade de atender a solicitação. 
 

- Ofício n°0500-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº 742/2017 do vereador Sergio Miguel 
Rambo,com relação ao ofício 742/2017, o Departamento de Trânsito informa que o 
responsável pela execução do serviço foi notificado. 

 

- Ofício n°0501-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº 1014/2017 do vereador Ederson 
Fernando Spohr,  o Departamento de Trânsito  informa que o redutor de velocidade está 
previsto no projeto de pavimentação da referida via. 

 

- Ofício n°0502-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº 1027-01/2017 do vereador Fabiano 
Bergmann, Ofício 1033-01/2017 do vereador Nilson Do Arte, Ofício 1041-01/2017 do 
vereador Carlos Eduardo Ranzi e Ofício 1046-01/2017 do vereador Ildo Paulo Salvi, com 
relação ao ofício 1027-01/2017, o Departamento de Trânsito informa que será proibido 
estacionar em um dos lados da referida via.No que se refere ao ofício 1033-01/2017, o 
Departamento de Trânsito esclarece que existe legislação específica sobre placas de 
publicidade  junto à placas de indicação de ruas.Em relação ao ofício 1041-01/2017, o 
Departamento de Trânsito informa que a máquina de pintura está sendo utilizada 
normalmente.Quanto ao ofício 1046-01/2017, o Departamento de Trânsito informa que 
existe agente de trânsito exclusivo para fiscalizar transportes clandestinos. 

 

- Ofício n°0503-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº 039-01/2017 da Câmara de Vereadores 
de Lajeado,  o Poder Executivo esclarece que está estudando alternativas viáveis para a 
segurança dos banhistas. 

 

 Ofício n°0504-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº Em resposta ao Ofício nº 767-01/2017 
da vereadora Arilene Maria Dalmoro, o Departamento de Trânsito esclarece que a 
referida rua é mão única e que em consultas a moradores próximos, os mesmos se 
posicionaram contra a proibição de estacionamento em um dos lados da via. 

 



Ofício n°0505-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº 296/2018 do vereador Carlos Eduardo 
Ranzi e Ofício 303 e 307/2019 do vereador Ederson Fernando Spohr, com relação ao 
ofício 296/2018, o Departamento de Trânsito informa que solicitou as empresas a 
ampliação  e que essa sugestão será considerada na nova licitação do tranporte 
público.No que se refere ao ofício 303/2017, o Departamento de Trânsito informa que o 
referido local foi sinalizado com novas placas e pintura.Quanto ao ofício 307/2018, o 
Departamento de Trânsito informa que foi ajustado o tempo de travessia dos semáforos 
do referido local. 

 

Ofício n°0506-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº 339 e 343/2018 do vereador Ederson 
Fernando Spohr, Ofícios 345 e 347/2018 do vereador Carlos Eduardo Ranzi e Ofício 
350/2018 do vereador Wolnei Pedro Wasques da Cunha,  com relação ao ofício 
339/2018, o Departamento de Trânsito informa que foi ajustado o tempo de travessia dos 
semáforos do referido local. No que se refere ao ofício 343/2018, o Departamento de 
Trânsito informa que o referido local foi sinalizado com novas placas e pintura.Quanto 
ao ofício 345/2018, o Departamento de Trânsito esclarece que a via é muito estreita para 
ter estacionamento dos dois lados.Em atenção ao ofício 347/2018, o Departamento de 
Trânsito  informa que a mesma será analisada.Quanto ao ofício 350/2018, o 
Departamento de Trânsito  informa que vem trabalhando para isso. 
 

Ofício n°0507-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº 284/2018  do vereador Carlos Eduardo 
Ranzi,  o Departamento de Trânsito informa que foram instaladas faixas elevadas. 

  

Ofício n°0508-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº 232/2018  do vereador Antônio Marcos 
Schefer, Ofício 234/2018 do vereador Sergio Miguel Rambo, Ofício 238/2018 do vereador 
Carlos Eduardo Ranzi, Ofício 241/2018 do vereador Paulo Adriano da Silva e Ofício 
243/2018 do vereador Ederson Fernando Spohr, com relação ao ofício 232/2018, o 
Departamento de Trânsito  informa que a mesma será colocada em pauta na nova 
licitação.Em atenção ao ofício 234/2018, o Departamento de Trânsito informa que foi 
instalado um redutor de velocidade no referido local.No que se refere o ofício 238/2018, 
o Departamento de Trânsito informa que foram ajustados os temporizadores dos 
semáforos.Em relação ao ofício 241/2018, a Secretaria de Segurança Pública informa que 
estão sendo feitas tratativas junto com a Brigada Militar.Quanto ao ofício 243/2018, o 
Departamento de Trânsito informa que já foi providenciada nova sinalização no referido 
local. 

 

Ofício n°0509-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº 096/2018 do vereador Ederson 
Fernando Spohr e Ofício 101/2018 do vereador Carlos Eduardo Ranzi, com relação ao 
ofício 096/2018, o Departamento de Trânsito  informa que já foi instalada uma lombo 
faixa no referido local.Quanto ao ofício 101/2018, o Departamento de Trânsito  informa 
que já foram ajustados os temporizadores dos semáforos. 

 

Ofício n°0510-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº 158/2018 do vereador Carlos Eduardo 
Ranzi, o Departamento de Trânsito  informa que já solicitou as empresas de ônibus para 
que estas tenham cobradores de passagem em todos os horários. 



 

Ofício n°0511-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº 210 e 211/2018 do vereador Ederson 
Fernando Spohr, com relação ao ofício 210/2018, o Departamento de Trânsito informa 
que já foram ajustados os temporizadores dos semáforos.Quanto ao ofício 211/2018, o 
Departamento de Trânsito informa que a referida solicitação foi apresentada ao Conselho 
Municipal de Trânsito, onde foi indeferida. 

 

Ofício n°0512-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº 1077-01/2017 do vereador Carlos 
Eduardo Ranzi e Ofício 1081-01/2017 do vereador Paulo Adriano da Silva, com relação 
ao ofício 1077-01/2017, o Departamento de Trânsito informa que a mesma foi 
encaminhada à empresa Ereno Dörr.Quanto ao ofício 1081-01/2017, o Departamento de 
Trânsito  informa que já foram ajustados os temporizadores dos semáforos. 

 

Ofício n°0513-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº 081-01/2017 da Câmara de Vereadores 
de Lajeado,  o Departamento de Trânsito  informa que a mesma será analisada. 

 

Ofício n°0514-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº 179/2018 do vereador Fabiano 
Bergmann, com relação ao ofício acima referido, o Departamento de Trânsito  informa 
que não é permitido por Lei a instalação de quebra-molas em vias não pavimentadas. 

 

Ofício n°0515-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº 889/2017 do vereador Ederson 
Fernando Spohr e Ofício 890/2017 do vereador Mozart Pereira Lopes, com relação ao 
ofício 889/2017, a Secretaria de Segurança Pública esclarece que não há viabilidade 
técnica e orçamentária. Quanto ao ofício 890/2017, a Secretaria de Administração 
informa que a indicação foi atendida. 

 

Ofício n°0517-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº 389/2019 do vereador Carlos Eduardo 
Ranzi, a Secretaria da Saúde informa que já está analisando a possibilidade de 
implantação de um serviço de avisos de consultas aos pacientes por meio de mensagens 
telefônicas. 

 

Ofício n°0518-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº 411/2019 do vereador Carlos Eduardo 
Ranzi, a Secretaria da Educação informa que o berçário da EMEI Sabor de Infância, 
localizada no bairro Igrejinha foi reaberto em 15/07/2019. 

 

Ofício n°0519-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº 428, 430 e 433/2018 do vereador 
Ederson Fernando Spohr e Ofício 441/2018 do vereador Sergio Kniphoff, com relação ao 
ofício 428/2018, SEOSP informa que já foi realizado o serviço . No que se refere ao 
ofício 430/2018, a SEOSP informa que encontra-se em fase de análise um novo local para 
a instalação de uma academia ao ar livre.Em relação ao ofício 433/2018, a 
Coordernadoria Especial de Captação de Recursos e Projetos Especiais esclarece que os 
objetos supracitados foram aprovados pelo agente financeiro, conforme anexo, e estão 
aguardando o depósito da primeira parcela  para início da obra.Quanto ao ofício 



441/2018, o Departamento de Serviços Urbanos informa que foi realizada a limpeza ao 
redor da lagoa. 

 

Ofício n°0520-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº 336 e 340/2019 do vereador Adi Cerutti 
e Ofício 346/2019 do vereador Carlos Eduardo Ranzi, com relação ao ofício 336/2019, o 
Departamento de Trânsito informa que no projeto “Avançar Cidades”, está prevista a 
conclusão da ampliação da referida via.No que se refere ao ofício 340/2019, o 
Departamento de Trânsito  informa que irá analisar outras alternativas, visto que um dos 
lotes próximos pertence ao Estado.Quanto ao ofício 346/2019, a SEOSP  informa que fará 
a vistoria no local. 

 
Ofício n°0521-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº  359, 360 e 363/2019 do vereador Carlos 
Eduardo Ranzi e Ofício 366/2019 do vereador Ederson Fernando Spohr, Com relação ao 
ofício 359/2019, o Poder Executivo  informa que a mesma será apreciada junto às ações 
do Programa Pacto Pela Paz.No que se refere ao ofício 360/2019, o Departamento de 
Trânsito esclarece que o Município possui convênio firmado com o Detran/RS, sendo 
que o serviço de guincho está contemplado neste convênio.Em relação ao ofício 
363/2019, o Departamento de Trânsito informa que os horários de ônibus citados estão 
em operação.Quanto ao ofício 366/2019 o Departamento de Trânsito esclarece que no 
referido local há espaço para 05 vagas. 
 
Ofício n°0524-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº 320, 323 e 325/2019 do vereador Carlos 
Eduardo Ranzi,  Com relação ao ofício 320/2019,  a Secretaria de Administração informa 
que a Comissão de Inventário, Avaliação e Reavaliação de Bens Imóveis está realizando o 
levantamento  e avaliação de tais bens. No que se refere ao ofício 323/2019, a Secretaria 
de Obras e Serviços Públicos informa que solicitou a contratação de 02 operadores de 
máquinas pesadas para suprir a demanda. I 
Quanto ao ofício 325/2019: 
a) A SEMA está estudando alternativa para atendimento dessa demanda, 
b) A SEPLAN informa que possui local adequado para o armazenamento de mercadorias 
c) O Departamento de Trânsito informa que irá avaliar a viabilidade de atender essa 
demanda. 
 
Ofício n°0525-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº 706/2018 do vereador Carlos Eduardo 
Ranzi e Ofícios 707, 708 e 711/2018 do vereador Ederson Fernando Spohr,  com relação 
ao ofício 706/2018, a SEOSP informa que os serviços de reforma das calçadas  foram 
concluídos.No que se refere ao ofício 707/2018, a SEOSP informa que irá verificar o local. 
Em relação ao ofício 708/2018, SEOSP informa que o conserto da pavimentação já foi 
executado. Quanto ao ofício 711/2018, a SEOSP informa que a fornecedora das lâmpadas  
é a empresa WLUX Comércio de Materiais Elétricos Ltda. 
***************************************************************************************************** 

FEDERAIS: 

Caixa Econômica Federal encaminha o que segue:  

Ofício nº 0502/2019/ REGOVNH – Assunto Crédito de Recursos Financeiros – 
Orçamento Geral da União - O crédito de recursos financeiros, sob bloqueio, na conta 



vinculada ao contrato de repasse nº 852757/2017 – operação 1045151-80, firmado com o 
Município de Lajeado, que tem por objeto o “fechamento da quadra poliesportiva coberta 
no Bairro Moinhos D” Água e a reforma do pavimento do Centro Esportivo Municipal. 

Ofício nº 0512/2019/ REGOVNH – Assunto Crédito de Recursos Financeiros – 
Orçamento Geral da União - O crédito de recursos financeiros, sob bloqueio, na conta 
vinculada ao contrato de repasse nº 844562/2017 – operação 1037514-93, no âmbito do 
Programa Planejamento Urbano que tem por objeto “ Pavimentação de vias urbanas no 
município de Lajeado /RS. 

Ofício nº 0513/2019/ REGOVNH – Assunto Crédito de Recursos Financeiros – 
Orçamento Geral da União -  O crédito de recursos financeiros, sob bloqueio, na conta 
vinculada ao contrato de repasse nº 844558/2017 – operação 1037518-85, no âmbito do 
Programa Planejamento Urbano, que tem por objeto “ Pavimentação de vias urbanas no 
município de Lajeado /RS. 

***************************************************************************************************** 
ADI CERUTTI: (Projeto de Lei CM N° 068-03/2019) 
 
- Projeto de Lei CM N° 068-03/2019 – Denomina de Rua Emilio Sauter a Rua 08, do 
Loteamento Parque dos Conventos II, no bairro Conventos. 
***************************************************************************************************** 
ANTÔNIO MARCOS SCHEFER (Req. 413, 414, 415 e 416/2019 e Ind. 131) 
 

Req. 413/2019 – Solicita ao Poder Executivo, que seja estudada a possibilidade de ser 
implantado os selos nos veículos que possuem a nova placa do Mercosul, visto que isso 
traria mais segurança pois com estes adesivos que são grudados diretamente na placa, 
seria muito mais fácil a identificação dos veículos de outros munícipios. 
 
Req. 414/2019 – Solicita ao Poder Executivo, que seja informado se está correta a 
reclamação que chegou até este vereador de que pacientes que passaram por 
procedimentos cirúrgicos, quando recebem alta após as 19 horas não são mais pegos pelo 
transporte do município. E solicito também que caso essa situação esteja correta que 
informem o que os mesmos devem fazer, pois muitos deles são pessoas com baixas 
condições financeiras que não possuem dinheiro para pagar uma passagem de ônibus 
para vir, ou hospedagem para aguardar até o outro dia para serem trazidos. 
 
Req. 415/2019 – Solicita ao Poder Executivo, que informe o motivo a de estar havendo 
diferentes porcentagens no aumento dos valores de IPTU do município, pois segundo 
reclamações que chegaram a esta Vereador, o acréscimo seria muito maior que 4,5%, em 
algumas residências a diferença teria sido superior a 20%. 
 
Req. 416/2019 – Requer ao Poder Executivo e a Brigada Militar, para que haja mais 
efetivo e patrulhamento no Bairro São Cristóvão, principalmente no turno da noite, pois 
os moradores reclamando da insegurança e do aumento constante da violência no local. 
 
- SEOSP: Reiterando a solicitação a pedido dos moradores da 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. 



 
- SEPLAN-Trânsito: Solicita que seja estudada a possibilidade de ser feita uma abertura 
na Travessa Adams, dando assim acesso a Rua 8 de Março, com a Avenida dos Ipês no 
bairro Moinhos D’Água, visto que segundo os motoristas isso facilitaria o tráfego no 
local. 
 
CARLOS EDUARDO RANZI (Req. 417, 418, 419, 420, 421 e 422/2019) 
 
Req. 417/2019 – Solicita ao Poder Executivo, se há previsão de instalação de praça de 
lazer na Rua 1º de Maio, bairro São Bento. 
 
Req. 418/2019 – Requer ao Departamento de Trânsito, solicitando a disponibilização de 
credencial de estacionamento para gestante, amparada pela Resolução 30/2008 do 
CONTRAN, a qual permite que veículos que transportam gestantes com mais de 20 
semanas de gravidez possam utilizar vagas de estacionamento destinadas a pessoas 
com deficiência e com mobilidade reduzida em locais públicos ou privados. 
 
Req. 419/2019 – Solicita ao Poder Executivo, o recapeamento asfáltico da Avenida Sete de 
Setembro. 
 
Req. 420/2019 – Solicita ao Poder Executivo, os motivos pelos quais as inscrições para o 
processo seletivo para contratação de Enfermeiro foram prorrogadas. 
 
Req. 421/2019 – Solicita ao Poder Executivo, o imediato respeito à Lei Municipal nº 10.517 
de 24 de novembro de 2017 e que entrou em vigor em março de 2018, que dispõe sobre a 
divulgação das listagens dos pacientes que aguardam por consultas com especialistas, 
exames e cirurgias na rede pública do município de Lajeado. 
 
Req. 422/2019 – Solicita ao Poder Executivo, que fiscalize o contrato de concessão do 
transporte coletivo com as empresas que exploram o serviço atualmente, tendo em vista 
que muitas linhas de ônibus estão sendo canceladas sem aviso prévio, prejudicando o dia 
a dia da população. 
 
PAULO ADRIANO DA SILVA (Ind. 132) 
 
- SEOSP: Solicita que refaça a elevada (quebra-mola) na Avenida Beira Rio próximo a 
entrada Rua Maria Francisca dos Santos, bairro Morro 25. 
 
- SEDETAG: Solicita que finalize as obras da Área de Lazer, localizada na Rua Maria 
Francisca da Silva, Bairro Morro 25. 
 
- SEOSP: Solicita a pavimentação ou asfaltamento da Rua Balduino Drexler, bairro Morro 
25. 
 
- SEOSP: Solicita a manutenção e reforma do calçamento da Rua Delfino Costa, bairro 
Conservas. 
 



- SEOSP: Solicita a limpeza da rua Paulino Geraldo da Rosa, no bairro Conservas, com o 
recolhimento de lixo verde, troca de lixeiras quebradas, recolhimento de entulhos e lixo. 
 
- SEOSP: Solicita a colocação de material e brita além do emparelhamento da cancha 
onde os canos foram colocados no meio fio, na rua Belém, bairro Universitário. 
 
- SEOSP: Solicita a manutenção da entrada do bairro Conventos, com a possibilidade de 
recapeamento asfáltico. 
 
WALDIR BLAU (Req. 423 e 424/2019) 
 
Req. 423/2019 – Solicita ao Departamento de Trânsito, que estude a possibilidade da 
instalação de um redutor de velocidade (quebra- molas), na Rua Paulo Emilio Thiesen 
Bairro Olarias nas proximidades do apartamento Terra Cota. 
 
Req. 424/2019 – Solicitar espaço para falar sobre as paradas de ônibus do nosso 
Município. 
 
NILSON DO ARTE (Req. 425/2019) 
 
Req. 425/2019 – Solicita a Secretaria de Obras e Serviços Públicos: 

 Conserto asfáltico na esquina das ruas Arnoldo Uhry coma rua Emílio Haas, no 
Bairro Jardim do Cedro. Pois existem muitos buracos na via. 

 Conserto de buraco na rua Arno Dahmer, em frente ao nº 2089, na oficina de 
chapeação Salimen Bisolo, no Bairro Moinhos. 

 Solicita que seja averiguada a responsabilidade e intimado para a substituição de 
um poste de madeira situado na esquina das ruas Afonso Celso com a rua Paraná 
no bairro Santo André. 

 
ERNANI TEIXEIRA DA SILVA (Req. 426 e 427/2019 e Ind.133) 
 
Req. 426/2019 – Requerer o envio de ofício ao Presidente da Energia RGE Sul, solicitando 
uma base no poste de concreto, pois o mesmo está caindo 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. 
 
Req. 427/2019 – Solicita que notifique o proprietário do terreno localizado na Rua São 
Paulo, nas proximidades do túnel no Bairro São Cristóvão, para que o mesmo 
providencie a limpeza e roçada da área, pois a vegetação está altíssima e com a presença 
de bichos peçonhentos. 
 
- Solicita a roçada e a limpeza da Área Verde, localizada na Rua Luiza Eckhardt, esquina 
com a Rua Raymundo Sieben, no Bairro Floresta. Fotos Anexas. 
 
- Solicita a limpeza na valeta e a desobstrução da boca de lobo, na Rua Décio Senir 
Zimmer, esquina com a Rua Raymundo Sieben, no Bairro Floresta. Foto Anexa. 



 
- Solicita a colocação de um tampão na boca de lobo, situado na Rua Érico Weber, 
esquina com a Rua Silvério Aloisio Blau, no Bairro Floresta. Foto Anexa. 
 
- Solicita o conserto do calçamento na Rua Ceará, em frente a Emei Cantinho Infantil, no 
Bairro Alto do Parque, pois onde os pais estacionam seus veículos para deixarem seus 
filhos na escolinha, e o calçamento dessa forma, onde não se consegue estacionar. Foto 
Anexa. 
 
- Solicita ao Departamento de Trânsito, a recolocação da placa indicativa, com o nome da 
Rua Nonoai, no Bairro Universitário. 
 
- Solicita a instalação de um abrigo (parada de ônibus), na Av. Auri Stürmer, nas 
proximidades da residência de nº 275, no Bairro Moinhos D’ Água, não sendo justo que 
os usuários fiquem expostos ao relento durante o tempo que aguardam o meio de 
locomoção. 
 
SERGIO MIGUEL RAMBO (Req. 428/2019 e Ind.133) 
 
Req. 428/2019 – Solicitar espaço no expediente para falar sobre o atendimento nos postos 
de saúde. 
 
EDERSON FERNANDO SPOHR (Ind.134) 
 
- SEOSP: Solicita a troca de lâmpada queimada na rua 3 de maio, em frente ao número 
16, no Pró Bairro, Bairro São Bento. 
 
- SEOSP: Solicita a troca de lâmpada queimada na rua Adão Ely Sobrinho, em frente à 
casa de número 42, no Bairro São Cristóvão. 
 
- SEOSP: Solicita a colocação de material (brita) na rua Pará, esquina com rua Rio Grande 
do Norte, próximo à casa de número 644, no bairro São Cristóvão. 
 
- SEOSP: Solicita o patrolamento e a colocação de material na rua B, esquina com rua 
Fábio Bertóglio, bairro Moinhos. 
**************************************************************************************************** 
         Sala Presidente Tancredo de Almeida Neves, 13 de agosto de 2019. 
 

 

 

 

 
 

 

 


