
        CÂMARA DE VEREADORES DE LAJEADO 
          Estado do Rio Grande do Sul 
 

   Sessão Ordinária realizada no dia   20/08/2019 
 

      BOLETIM Nº  029-03/2019 

               E X P E D I E N T E 

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

PODER EXECUTIVO: 
 
- PL nº  085-03/2019 – Altera a Lei nº 9.291, de 03 de outubro de 2013, que disciplina a 
gestão democrática nas Escolas Públicas Municipais de Lajeado. 
 
- PL nº  086-03/2019 – Autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder Direito Real de 
Uso de uma área de terreno urbana à Associação de Moradores do Bairro Bom Pastor. 
   
- PL nº  087-03/2019 – Autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Especial   
 
- PL nº  088-03/2019 – Autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Especial. 
 
- PL nº  089-03/2019 –  Altera a Lei nº 7.781, de 09 de maio de 2007, que cria os empregos 
de agente epidemiológico e de agente comunitário de saúde. 
 
- Ofício n° 0668-3/2019 – Poder Executivo encaminha razões do Veto à Lei nº 10.862 de 14 
de agosto de 2019, que: “ Autoriza o Município a firmar Convenio em âmbito do Sistema 
Único de Saúde – SUS com a Sociedade Beneficência a Caridade de Lajeado – Hospital 
Bruno Born e dá outras providências. 
 
- Ofício n°0387-3/2019 - Em resposta ao Ofício nº 375/2019 do vereador Ernani Teixeira 
da Silva e Ofício 380/2019 do vereador Sergio Luiz Kniphoff,  Com relação ao ofício 
375/2019, a Secretaria de Administração informa que já encaminhou resposta. 
Quanto ao ofício 380/2019, esclarecemos que o procedimento sindicante já foi realizado 
em 2018. 
  
- Ofício n°0451-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº 154/2019 do vereador Ernani Teixeira 
da Silva, Com relação ao ofício 154/2019, o Departamento de Trânsito e a Secretaria do 
Planejamento e Urbanismo  informam que estão estudando alternativas para a situação. 
 
- Ofício n°0527-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº 510/2017 do vereador Ederson 
Fernando Spohr e Ofício 524/2017 do vereador Ildo Paulo Salvi, com relação ao ofício 
510/2017, o Departamento de Trânsito esclarece que está priorizando a instalação de 
redutores. 
Quanto ao ofício 524/2017, o Departamento de Trânsito informa que houve a alteração 



do contrato.  
  
- Ofício n°0528-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº 791/2017 do vereador Paulo Adriano 
da Silva, o Departamento de Trânsito  informa que o temporizador do referido semáforo 
já foi sincronizado com os demais semáforos da avenida. 
 
- Ofício n°0529-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº 158/2017 do vereador Fabiano 
Bergmann, a SEPLAN  informa que o envelopamento das tubulações de abastecimento 
de água significam um aumento de 10%. 
 
- Ofício n°0530-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº 654 e 660/2017 do vereador Carlos 
Eduardo Ranzi e Ofício 663/2017 do vereador Ildo Paulo Salvi, com relação ao ofício 
654/2017, o Departamento de Trânsito informa que um servidor recebeu capacitação. 
No que se refere ao ofício 660/2017, o Departamento de Trânsito informa que a  escola é 
atendida por fiscais de trânsito, por meio de rodízio. 
Quanto ao ofício 663/2017, o Departamento de Trânsito informa que houve a alteração 
do contrato. 
 
- Ofício n°0531-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº 906 e 907/2017 do vereador Waldir 
Blau e Ofício 916/2017 do vereador Carlos Eduardo Ranzi, com relação ao ofício 
906/2017, o Departamento de Trânsito informa que foi instalada uma faixa elevada no 
local. No que se refere ao ofício 907/2017, o Departamento de Trânsito informa que foi 
instalada uma parada de ônibus no local. 
Quanto ao ofício 916/2017, o Departamento de Trânsito informa que foram instaladas 
paradas de ônibus no local. 
  
- Ofício n°0532-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº 866/2017 do vereador Carlos Eduardo 
Ranzi e Ofício 870/2017 do vereador Ederson Fernando Spohr, com relação ao ofício 
866/2017, o Departamento de Trânsito informa que o assunto está sendo analisado pela 
administração municipal. 
Quanto ao ofício 870/2017, o Departamento de Trânsito informa que foi instalada uma 
lombo faixa no local.   

 
- Ofício n°0533-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº 932/2017 do vereador Nilson Do Arte 
e Ofícios 941 e 942/2017 do vereador Ederson Fernando Spohr, com relação ao ofício 
932/2017, o Departamento de Trânsito informa que foi instalado um semáforo no local 
indicado.Quanto ao ofício 941/2017, o Departamento de Trânsito informa que foi 
instalada uma lombo faixa na referida via. 
No que se refere ao ofício 942/2017, o Departamento de Trânsito informa que foi 
instalada uma rotatória no local indicado. 
 
- Ofício n°0534-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº 1052 e 1053-03/2017 do vereador 
Mozart Pereira Lopes, Ofício 1055-01/2017 do vereador Ernani Teixeira da Silva e Ofício 
1058-01/2017 do vereador Carlos Eduardo Ranzi, com relação ao ofício 1052-01/2017, o 
Departamento de Trânsito informa que a referida via é de responsabilidade da EGR . 



No que se refere ao ofício 1053-01/2017, a Secretaria de Segurança Pública informa que já 
existem tratativas sobre o assunto . Em atenção ao ofício 1055-01/2017, o Departamento 
de Trânsito informa que já reiterou a solicitação .  

Quanto ao ofício 1058-01/2017, o Departamento de Trânsito informa que informa que 
com o processo licitatório do transporte público serão contempladas novas linhas de 
ônibus. 
 
- Ofício n°0535-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº607 e 1108/2017 do vereador Carlos 
Eduardo Ranzi,  o Departamento de Trânsito informa que fora aberto processo licitatório 
para a seleção da empresa que ficará responsável pela prestação do serviço de transporte 
público. 
 
- Ofício n°0536-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº 601/2017 do vereador Ildo Paulo Salvi 
e Ofício 607/2017 do vereador Carlos Eduardo Ranzi, com relação ao ofício 601/2017, o 
Departamento de Trânsito informa que após a conclusão da obra de capeamento asfáltico 
da via serão implantandas algumas medidas para solucionar ou minimizar o problema. 
 
- Ofício n°0537-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº 999/2017 do vereador Paulo Adriano 
da Silva e Ofício 1000/2017 do vereador Carlos Eduardo Ranzi,  com relação ao ofício 
999/2017, o Departamento de Trânsito informa que a empresa responsável pelo 
estacionamento rotativo já apresentou o referido relatório ao Poder Legislativo. 
Quanto ao ofício 1000/2017, a Secretaria de Seguranção Pública informa que está 
analisando a criação da Guarda Municipal em conjunto com órgãos de segurança. 

 

- Ofício n°0538-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº712/2017 vereador Carlos Eduardo 
Ranzi e Ofícios 714 e 715/2017 do vereador Ederson Fernando Spohr,  com relação ao 
ofício 712/2017, o Departamento de Trânsito informa que, sempre que se faz necessário 
parecer técnico, o Município contrata empresa para prestação de serviço de estudo 
técnico.Quanto ao ofício 714/2017, o Departamento de Trânsito esclarece que a 
solicitação foi apresentada ao Conselho Municipal de Trânsito, que a indeferiu. 
No que se refere ao ofício 715/2017, o Departamento de Trânsito informa que foi 
instalada uma lombo-faixa no local indicado.  
 
- Ofício n°0539-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº717/2017 da  vereadora Arilene Maria 
Dalmoro, a SEPLAN informa que os proprietários foram notificados. 
 
- Ofício n°0540-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº 1073-01/2017 do vereador Ernani 
Teixeira da Silva e Ofício 1075-01/2017 do vereador Antônio Marcos Schefer, a SEPLAN  
informa que os proprietários foram notificados 
 
- Ofício n°0541-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº1018 e 1019/2017 do vereador Carlos 
Eduardo Ranzi, a Secretaria de Administração informa que os contratos solicitados 
encontram-se disponíveis no Portal da Transparência do Município. 
 
- Ofício n°0542-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº 586/2017 do vereador Carlos Eduardo 
Ranzi, a Secretaria da Cultura, Esporte e Lazer informa que as adequações necessárias no 



Centro Esportivo Municipal estão sendo realizadas. 
 
- Ofício n°0543-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº 604 e 605/2017 do vereador Fabiano 
Bergmann e Ofício 610/2017 do vereador Nilson Do Arte, a SECEL informa que as 
indicações estão sendo analisadas. 
 
- Ofício n°0544-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº 832/2017 do vereador Ernani Teixeira 
da Silva,  o Poder Executivo informa que está analisando o assunto. 
 
- Ofício n°0545-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº 588/2017 do vereador Carlos Eduardo 
Ranzi, a Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Turismo e Agricultura informa que 
esta matéria vem sendo estudada. 
 
- Ofício n°0546-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº1106 e 1110/2017 do vereador Carlos 
Eduardo Ranzi. Com relação ao ofício 1106/2017, a SEOSP informa que foi 
providenciada a vistoria. 
Quanto ao ofício 1110/2017, a SEOSP Informa que a pavimentação do trecho da Avenida 
Aury Sturmer foi executada e concluída. 
 
- Ofício n°0547-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº 755/2017 do vereador Paulo Adriano 
da Silva,  a Secretaria da Cultura, Esporte e Lazer encaminha-lhe a cópias dos mapas e 
matrículas da áreas de recreação pública. 
 
- Ofício n°0548-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº 1059-01/2017 do vereador Carlos 
Eduardo Ranzi,  a Secretaria da Educação informa que as melhorias já foram executadas. 
 
- Ofício n°0549-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº  737/2017 do vereador Antônio 
Marcos Schefer, a Secretaria da Educação informa que todas as escolas do Município 
estão recebendo o repasse em duas parcelas. 
 
- Ofício n°0550-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº  139-01/2017 do vereador Carlos 
Eduardo Ranzi,   a Coordenadoria de Comunicação Social do Município esclarece que 
as audiências públicas têm suas convocações sempre publicadas nos jornais locais. 
 
- Ofício n°0551-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº 995/2017 do vereador Ernani Teixeira 
da Silva,  a SEMA informa que já foi realizado o remanejo da referida árvore. 
 
- Ofício n°0552-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº 005-01/2017 da Câmara de 
Vereadores,   a Secretaria de Administração informa que a solicitação foi atendida. 
 
- Ofício n°0553-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº  465/2017 do vereador Carlos Eduardo 
Ranzi, Ofício 468/2017 do vereador Nilson Do Arte, Ofício 470/2017 do vereador Ernani 
Teixeira da Silva e Ofício 474/2017 do vereador Ederson Fernando Spohr, com relação ao 
ofício 465/2017, o Departamento de Trânsito informa que a solicitação já foi atendida. 
No que se refere ao ofício 468/2017, o Departamento de Trânsito informa que a pintura e 
sinalização das vias é feita pela empresa vencedora da licitação. Em relação ao ofício 



470/2017,  Departamento de Trânsito esclarece que a referida via é de responsabilidade 
da EGR.Quanto ao ofício 474/2017, o  Departamento de Trânsito informa que os 
itinerários estão disponíveis no site oficial do Município e no site da empresa prestadora 
do serviço. 
 
- Ofício n°0554-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº 1102/2017 do vereador Carlos 
Eduardo Ranzi e Ofício 1117/2017 do vereador Ildo Paulo Salvi, com relação ao ofício 
1102/2017, a SEPLAN esclarece que foram realizadas 04 audiências públicas ao longo das 
dicussões do Plano Diretor.Quanto ao ofício 1117/2017, a Secretaria de Administração 
informa que a solicitação foi atendida. 
 
- Ofício n°0555-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº 878/2017 do vereador Waldir Blau e 
Ofícios 882 e 883/2017 do vereador Ernani Teixeira da Silva, com relação ao ofício 
878/2017, o Departamento de Trânsito informa que j foi instalado um redutor de 
velocidade no  local.No que se refere ao ofício 882/2017, o Departamento de Trânsito 
informa que o semáforo da referida avenida encontra-se em funcionamento.Quanto ao 
ofício 883/2017, o Departamento de Trânsito esclarece que estão sendo indicados novos 
membros para o Conselho de Trânsito e posteriomente os mesmos serão nomeados. 
 
- Ofício n°0556-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº 710/2017 do vereador Carlos Eduardo 
Ranzi, a SEDETAG esclarece que este tema tem sido objeto de discussões entre o Poder 
Executivo e as entidades privadas representativas da sociedade civil, tais como CDL, 
ACIL, Sindilojas. 
 

- Ofício n°0557-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº 846/2018 do vereador Carlos Eduardo 
Ranzi,   a Procuradoria Geral do Município informa que não foi firmado contrato entre o 
Município e a referida empresa. 
 
- Ofício n°0558-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº 813/2018 do vereador Carlos Eduardo 
Ranzi,a Procuradoria Geral do Município informa que as informações solicitadas 
encontram-se disponíveis no Portal da Transparência do Município. 
 

- Ofício n°0559-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº 820/2018 do vereador Adi Cerutti, o 
Departamento de Serviços Urbanos informa que o chafariz da referida praça encontra-se 
em funcionamento. 

 

- Ofício n°0560-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº  677/2018 do vereador Antônio 
Marcos Schefer, a SEOSP informa que o serviço já foi concluído. 

 

- Ofício n°0561-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº 675/2018 do vereador Sérgio Miguel 
Rambo,                                o Departamento de Serviços Urbanos esclarece que por se 
tratar de condomínio fechado, não é permitida a instalação de uma academia ao ar livre 
no referido local. 
 



 -Ofício n°0562-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº  589/2018 do vereador Carlos Eduardo 
Ranzi,  
 o Departamento de Serviços Urbanos informa que a reforma da referida praça já está 
concluída. 
 
-Ofício n°0564-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº  136/2018 e 153/2018 do Vereador 
Fabiano Bergmann, ofício 145/2018 do Vereador Carlos Eduardo Ranzi e ofício nº 
146/2018 do Vereador Waldir Blau, em atenção ao ofício nº 136/2018, o Departamento de 
Trânsito informa que realizou a solicitação à empresa de transporte. 
No que se refere ao ofício nº 153/2018, o Departamento de Trânsito informa que tal 
informação é inviável. 
No que pertine ao ofício nº 145/2018, o Departamento de Trânsito esclarece que as 
sinaleiras estão sincronizadas. 
Quanto ao ofício 146/2018, o Departamento de Trânsito destaca que a prioridade de 
atendimento se dá em relação às escolas, creches e postos de saúde. 
 
-Ofício n°0565-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº  249/2018 do Vereador Antônio 
Marcos Schefer, ofício 253/2018 do Vereador Carlos Eduardo Ranzi e ofício nº 255/2018 
do vereador Ederson Fernando Spohr, em atenção ao ofício nº 249/2018, o Departamento 
de Trânsito agradece a indicação. 
No que se refere ao ofício nº 253/2018, o Departamento de Trânsito informa que utiliza o 
regramento definido pelas normativas federais e estaudais. 
No que pertine ao ofício nº 255/2018, o Departamento de Trânsito esclarece que por se 
tratar de via não pavimentada, não é possível atender à indicação. 
 
-Ofício n°0566-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº  264/2018 do Vereador Sergio Miguel 
Rambo,  o Departamento de Trânsito informa que solicitou ao DAER a realização do 
estudo. 
 
-Ofício n°0567-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº  332/2018 do Vereador Waldir Blau, 
328/2018 e 330/2018 do Vereador Ederson Fernando Spohr, em atenção ao ofício nº 
332/2018, o Departamento de Trânsito esclarece que será realizada a readequação das 
paradas . 
No que se refere ao ofício nº 328/2018, o Departamento de Trânsito esclarece que as 
melhorias já foram realizadas. 
Em atenção ao ofíco nº 330/2018, o Departamento de Trânsito informa que as sinaleiras 
estão sincronizadas. 
 
- Ofício n°0569-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº  734/2018 do vereador Carlos Eduardo 
Ranzi  e 736/2018 do vereador Antônio Marcos Schefer, no que se refere ao ofício 
734/2018, esclarecemos que  não existe possibilidade legal dos entes públicos firmarem 
convênio com entidades privadas para o fim proposto. 
Em relação ao ofício 736/2018, esclarecemos que a Secretaria da Educação analisará a 
possibilidade. 

 

- Ofício n°0570-03/2019  - Em resposta ao Ofício nº 425/2018 do vereador Waldir Sérgio 



Gisch,  a Administração Municipal informa que está elaborando um projeto de lei sobre o 
lixo verde. 
 

- Ofício n°0571-03/2019  - Em resposta ao Ofício nº 970/2017 do vereador Carlos Eduardo 
Ranzi e Ofício 975/2017 do vereador Paulo Adriano da Silva, com relação ao ofício 
970/2017, a Secretaria da Educação informa que o atual quadro de servidores contempla 
as necessidades da EMEF Francisco Oscar Karnal. 

Quanto ao ofício 975/2017, a Secretaria da Educação informa que a lista de espera por 
vagas nas EMEIs do Município está disponível no site ofícial do Município. 

 

- Ofício n°0572-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº 838/2017 do vereador Sérgio Luiz 
Kniphoff, a SEOSP informa que a mesma será avaliada. 
 

- Ofício n°0573-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº  996/2017 do vereador Nilson Do Arte 
e Ofício 998/2017 do vereador Paulo Adriano da Silva, com relação ao ofício 996/2017, a 
SEOSP esclarece que a manutenção e instalação de novos pontos de iluminação pública 
são realizadas em conformidade à demanda de trabalho da Secretaria. 
Quanto ao ofício 998/2017, a SEOSP informa que tomou as medidas necessárias para 
solucionar a situação relatada. 
 
- Ofício n°0574-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº 947/2017 da vereadora Arilene Maria 
Dalmoro, o Departamento de Trânsito esclarece que: o Conselho Municipal de Trânsito já 
aprovou a indicação; o Conselho Municipal de Trânsito já aprovou a indicação; a placa 
de identificação de logradouro já foi instalada; será realizada a pintura no referido local 
indicado; o Conselho Municipal de Trânsito não aprovou a indicação; Será realizada a 
pintura no local indicado e Não será instalado um quebra-molas no local mencionado, 
quanto às placas, as mesmas serão retiradas. 
 
- Ofício n°0575-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº 1070-01/2017 do vereador Sérgio 
Miguel Rambo,   a Seosp informa que a referida obra teve seu início em 19/01/2011 e seu 
término em 28/08/2013, conforme documentação anexa. 
 
 
- Ofício n°0576-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº  733/2018 do vereador Carlos Eduardo 
Ranzi.  a Procuradoria Geral do Município informa que a empresa contratada é Danieli 
Contabilidade Ltda – ME, conforme contrato n° 116-03/2019 disponível no Portal da 
Transparência do Município. 
 
- Ofício n°0577-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº 530/2018 do vereador Ederson 
Fernando Spohr, a SEOSP  informa que no momento não há previsão quanto à execução 
de tal técnica. 
 
- Ofício n°0578-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº 402, 403, 405 e 407/2018 do vereador 
Jones Barbosa da Silva, Ofício 411/2018 do vereador Sergio Miguel Rambo e ofícios 
747/2018, 749/2018, 750/2018 e 757/2018do vereador Carlos Eduardo Ranzi, com 



relação ao ofício 402/2018, a SEOSP informa que o processo de recapeamento asfáltico  
encontra-se em execução. 
No que se refere ao ofício 403/2018, a SEOSP informa foi realizada a revisão da 
iluminação . 
Em atenção ao ofício 405/2018,  a SEOSP informa que foi realizada a manutenção da 
pista . 
No que se refere ao ofício 407/2018,  a SEOSP informa que irá avaliar a viabilidade. 
Quanto ao ofício 411/2018, a SEOSP informa que forneceu a documentação ao vereador 
solicitante. 
Com relação ao ofício 747/2018, a SEOSP informa que já foram tomadas providências. 
No que se refere ao ofício 749/2018, a SEOSP informa que está atendendo a situação . 
Em atenção ao ofício 750/2018, a SEOSP informa que não possui conhecimento de 
solicitação de asfaltamento da Rua Frederico Henrique Dellbrugge, no Bairro jardim do 
Cedro.Referente ao ofício 757/2018, a SEOSP informa que está concluída a obra de 
alargamento da Rua Nicolau Junges, trecho de ligação da ERS-130 ao Bairro Montanha. 
 
- Ofício n°0579-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº 200/2018 da  vereadora Arilene Maria 
Dalmoro, ao ofício 203/2018 do vereador Carlos Eduardo Ranzi e ao oficio 207/2018 do 
vereador Antônio Marcos Schefer,  com relação ao ofício 200/2018, a SEOSP informa que 
a equipe de iluminação esteve realizando vistoria no local indicado, para manutenção da 
iluminação. 
No que se refere ao ofício 203/2018, a SEOSP informa que o assunto está sendo avaliado. 
Em atenção ao ofício 207/2018, a SEOSP informa que já foram tomadas providências. 
 
- Ofício n°0580-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº 137/2018 do vereador Fabiano 
Bergmann e Ofícios 141 e 143/2018 do vereador Carlos Eduardo Ranzi,  com relação ao 
ofício 137/2018, a SEOSP informa que será avaliada a solicitação. 
No que se refere ao ofício 141/2018, a SEOSP informa que os serviços de manutenção de 
iluminação pública ocorrem normalmente e rotineiramente. 
Em atenção ao ofício 143/2018, a SEOSP informa que o controle de abastecimento é 
realizado através de um sistema onde é alimentado de forma “online” imediata ao 
abastecimento do veículo. 
 
- Ofício n°0581-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº 233 e 235/2018 do vereador Sergio 
Miguel Rambo, com relação ao ofício 233/2018, a SEOSP informa que foram executados 
735 metros de desentupimento de tubulação na rua João Goulart, gerando um custo de 
R$ 9.180,15. 
Quanto ao ofício 235/2018, a SEOSP informa que o responsável pela coordenação e 
manutenção de estradas é o Sr. Círio Arnaldo Schneider. 
 
- Ofício n°0582-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº 292/2018 do vereador Antônio Marcos 
Schefer, Ofício 298/2018 do vereador Sergio Miguel Rambo e Ofícios 301, 302, 304, e 
305/2018 do vereador Ederson Fernando Spohr, com relação ao ofício 292/2018, a SEOSP  
informa que será dada maior atenção às paradas de ônibus instaladas no Município. 
No que se refere ao ofício 298/2018 a SEOSP informa que disponibilizou a documentação 
. 



Quanto aos ofícios 301e 302/2018, a SEOSP informa que  está estudando a possibilidade 
de realizar a substituição do encanamento das referidas ruas. 
No que se refere ao ofício 304/2018, a  SEOSP informa que já foi executada a obra . 
Quanto ao ofício 305/2018, a SEOSP informa que encontra-se em fase de análise . 
 
- Ofício n°0583-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº 650/2018 do vereador Antônio Marcos 
Schefer e Ofício 652/2018 do vereador Ederson Fernando Spohr, com relação ao ofício 
650/2018, a SEOSP informa que oficiou a concessionária de energia para que esta 
providencie a substituição do poste. 
Quanto ao ofício 652/2018, a SEOSP informa que encaminhou a demanda para 
licenciamento. 
 
- Ofício n°0584-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº 594/2018 do vereadora Silvane 
Kohlrausch,a SEPLAN  esclarece que existe a previsão de alargamento da referida via, no 
entanto se faz necessário uma análise maior.                       
 

- Ofício n°0585-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº328/2017 do vereador Ederson 
Fernando Spohr e Ofício 332/2018 do vereador Carlos Eduardo Ranzi, com relação ao 
ofício 328/2017, o Departamento de Trânsito informa que o material para pintura de 
sinalização é adquirido pelo Município por meio de licitação. 
Quanto ao ofício 332/2018, a Secretaria da Fazenda informa que o repasse da outorga 
vem ocorrendo mensalmente. 
 
- Ofício n°0586-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº 569/2017 do vereador Paulo Adriano 
da Silva,  
a Secretaria de Segurança Pública encaminha-lhe cópia da comunicação interna . 
 
- Ofício n°0587-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº 786/2019 do vereador Sérgio Miguel 
Rambo e 789/2017 do vereador Mozart Pereira Lopes, com relação ao ofício 786/2017, a 
Secretaria de Meio Ambiente  encaminha-lhe  disco compacto com as 
informações.solicitadas. 
Com relação ao ofício 789/2017, a Secretaria de Cultura Esporte e Lazer informa que a 
questão já fora equacionada. 
 
- Ofício n°0588-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº 909/2017 do vereador Sérgio Luiz 
Kniphoff e Ofícios 911 e 914/2017 do vereador Carlos Eduardo Ranzi, com relação ao 
ofício 909/2017, a SEOSP encaminha documentação. 
No que se refere ao ofício 911/2017, a SEOSP informa que os serviços de manutenção de 
iluminação pública ocorrem normalmente. 
Em atenção ao ofício 914/2017,a SEOSP informa que os serviços de manutenção de 
iluminação pública  ocorrem normalmente. Ainda, informa que existem redutores 
instalados. 
 
- Ofício n°0589-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº 672/2018 do vereador Carlos Eduardo 
Ranzi 



 a Secretaria de Administração esclarece que a desconstituição dos atos de nomeações 
trata-se de uma determinação do Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS). 
  
- Ofício n°0590-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº  544/2018 do vereador Paulo Adriano 
da Silva 
, a Secretaria de Administração informa que a indicação resta superada. 

- Ofício n°0591-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº861 e 905/2017 do vereador Fabiano 
Bergmann,  a Secretaria de Administração informa que a indicação resta superada. 

 

- Ofício n°0592-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº 433/2019 do vereador Antônio Marcos 
Schefer,  a Secretaria da Cultura, Esporte e Lazer esclarece que as taxas constantes , são 
divididas em entidades “sem fins lucrativos” e “com fins lucrativos” e, na maioria das 
vezes, as entidades citadas pelo nobre Vereador, se enquadram na opção “sem fins 
lucrativos”. 

 

- Ofício n°0593-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº 692/2017 do vereador Fabiano 
Bergmann, a Secretaria de Obras e Serviços Públicos, agradece a indicação. 

 

- Ofício n°0594-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº 740/2017 do vereador Fabiano 
Bergmann e o ofício 745/2017 do vereador Ernani Teixeira da Silva, em atenção ao ofício 
740/2017, a SEOSP, agradece a indicação. 

No que se refere ao ofício 745/2017, a Secretaria de Administração informa que no ano 
de 2017 foi sancionada a Lei nº 10.470/2017 que trata do assunto. 

 

- Ofício n°0595-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº771/2017 do vereador Carlos Eduardo 
Ranzi, a SEOSP agradece a indicação. 

 

- Ofício n°0596-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº 539/2017 do vereador Carlos Eduardo 
Ranzi, a SEOSP e a Secretaria de Segurança Pública informam que os expedientes 
mencionados tratam de indicações e foram atendidas de acordo com a análise. 

 

- Ofício n°0597-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº 512/2017 do vereador Nilson Duarte e 
Ofício 514/2017 do vereador Paulo Adriano da Silva, com relação ao ofício 512/2017, a 
SEOSP informa que esta em fase de conclusão. 

No que se refere ao ofício 514/2017, a SEOSP informa que o trecho citado está em fase de 
execução do recapeamento. 

.. 

- Ofício n°0598-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº 185, 189, 190, 191/2017 do vereador 
Sérgio Miguel Rambo Ofício 197/2017 do vereador Ernani Teixeira da Silva Ofício 
202/2017 do vereador Paulo Adriano da Silva Oficio 203/2017 do vereador Fabiano 
Bergmann, com relação aos ofícios 185 189 e 191/2017, a SEOSP informa que as 
indicações foram executadas. 

No que se refere ao ofício 190/2017, a SEOSP informa que a manutenção é rotineira. 



Em atenção ao ofício 197/2017, a SEOSP informa que pavimentação do trecho poderá ser 
realizada, contudo os proprietários dos lotes deverão preencher os requisitos da lei 
10.424/2017. 

Quanto ao ofício 202/2017, a SEOSP agradece a indicação. 

Acerca do ofício 203/2017,a SEOSP informa que a indicação foi executada. 

 

 -Ofício n°0599-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº 028/2017 da Câmara Municipal de 
Vereadores 

 a SEOSP informa que o projeto está em análise. 

 

-Ofício n°0600-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº 019 026 e 034/2017 da Câmara 
Municipal de Vereadores, com relação ao ofício 019/2017, a SEOSP informa que as 
pavimentações são executadas conforme requisitos da Lei 10.424/2017. 

No que se refere ao ofício 026/2017, a SEOSP informa que a questão foi equacionada. 

Em atenção ao ofício 034/2017, a SEPLAN agradece a indicação. 

 

-Ofício n°0601-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº 562/2017 do vereador Fabiano 
Bergmann e Ofício 565/2017 do vereador Paulo Adriano da Silva, com relação ao ofício 
nº 562/2017, a Secretaria de Obras e Serviços Públicos agradece a sugestão. 

Quanto ao ofício 565/2017, o Poder Executivo informa que as informações solicitadas 
encontram-se disponíveis no Portal da Transparência do Município. 

 

-Ofício n°0602-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº 099/2018 do vereador Fabiano 
Bergmann, em atenção ao ofício acima referido, o Poder Executivo informa que esta 
sugestão encontra-se sob análise. 

Ofício n°0603-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº 532/2018 do vereador Ildo Paulo Salvi,  
o Poder Executivo informa que esta sugestão encontra-se sob análise. 

 

-Ofício n°0604-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº 721/2018 do vereador Carlos Eduardo 
Ranzi, o Poder Executivo informa que irá analisar a mesma. 

 

-Ofício n°0605-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº 316/2018 do vereador Adi Cerutti, a 
Coordenadoria de Captação de Recursos e Projetos Especiais informa que a referida 
solicitação encontra-se em fase de regularização das áreas. 

-Ofício n°0607-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº 694/2017 do vereador Ederson 
Fernando Sphor,  a SEPLAN informa que a indicação encontra-se sob análise. 

 

-Ofício n°0608-03/2019 -   Em resposta ao Ofício nº 720 e 834/2017 do vereador Eder 
Sphor, com relação aos ofícios acima referido, a STHAS informa que as informações 
solicitadas encontram-se disponíveis no Portal da Transparência do Município. 

 



-Ofício n°0609-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº 1078 e 1079/2017 dos vereadores 
Carlos Eduardo Ranzi, Antônio Marcos Schefer, Nilson José Duarte, Sérgio Kniphoff, Ildo 
Paulo Salvi, Waldir Blau, Caren Luana Castro da Silva, Ederson Fernando Sphor, Sérgio 
Muguel Rambo e Paulo Adriano da Silva, em atenção aos ofícios acima referido, o Poder 
Executivo informa que as indicações foram atendidas. 

 

-Ofício n°0610-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº 1045/2017 do vereador Carlos Eduardo 
Ranzi,  a SEOSP informa que as indicações estão em fase de conclusão. 

 

-Ofício n°0611-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº 656/2018 do vereador Carlos Eduardo 
Ranzi, esclarecemos que o processo n° 017/1180003529-7 possui movimentação eletrônica 
disponível a qualquer cidadão. 

 

-Ofício n°0612-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº 459/2018 do vereador Sérgio Miguel 
Rambo,  o Poder Executivo informa que vem conjuntamente com a comunidade local 
analisando as possibilidades de concretização da referida obra. 

 

-Ofício n°0613-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº 336/2018 do vereador Adi Cerutti, o 
Poder Executivo esclarece que não existe Fundo de Pavimentação. 

 

-Ofício n°0614-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº 207/2019 do vereador Antônio Marcos 
Schefer. 

o Poder Executivo informa que está  estudando a possibilidade de atender ao pedido. 

 

-Ofício n°0615-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº 148 e 149/2019 do vereador Carlos 
Eduardo Ranzi e Ofício 155/2019 do vereador Sergio Miguel Rambo, com relação ao 
ofício 148/2019, a Secretaria da Educação (SED) esclarece que a Lei Federal n° 
11.947/2009 prevê que a alimentação escolar deve ser destinada somente aos alunos. 

Quanto ao ofício 149/2019, a SED informa que já recebeu essa solicitação da APF da 
referida escola e está analisando. 

Em relação ao ofício 155/2019, a SED informa que a turma do berçário foi reaberta. 

 

-Ofício n°0616-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº 049/2019 do vereador Carlos Eduardo 
Ranzi,  a Secretaria da Educação  esclarece que a lista de espera por vagas nas EMEIs 
encontra-se disponível no site oficial do Município. 

 

-Ofício n°0617-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº 437/2019 do vereador Adi Cerutti, 
Ofício 438/2019 da vereadora Arilene Maria Dalmoro e Ofício 441/2019 do vereador 
Sergio Miguel Rambo, com relação ao ofício 437/2019, o Poder Executivo agradece a 
parabenização à SEOSP. 

No que se refere ao ofício 438/2019, a SEOSP  informa que irá providenciar os reparos. 



Quanto ao ofício 441/2019, a SEOSP informa que irá avaliar a possibilidade de atender a 
solicitação. 
 
 
 
-Ofício n°0618-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº 895/2017 do vereador Carlos Eduardo 
Ranzi. 

a SEOSP informa que esta em fase de implantação da área de lazer na Rua Romeu 
Armange que contemplará a comunidade de Conventos. 

 

-Ofício n°0619-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº 955/2017 do Vereador Carlos Eduardo 
Ranzi, 

 a Secretaria de Saúde informa que o Município possui 02 (duas) ambulâncias, 
classificadas como “ambulância branca”. 

 

-Ofício n°0620-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº  982/2017 do Vereador Delorges 
Deves,  a Secretaria de Saúde informa que o Posto de Saúde do centro possui espaço 
coberto para abrigar seus usuários. 

 

-Ofício n°0621-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº Resposta ao Ofício 1056/2017 e 
1057/2017 do Vereador Ernani Teixeira da Silva e ofícios 1061/2017, 1062/2017 e 
1063/2017 do Vereador Ederson Spohr, em atenção ao ofício nº 1056/2017, a Secretaria 
da Saúde informa que a equipe mínima de Saúde da Família é composta por médico, 
enfermeiro, auxiliar e/ou técnico de enfermagem e agente comunitário de saúde. 

No que se refere ao ofício nº 1057/2017, informamos que o contrato com o Instituto 
Continental de Saúde havia sido prorrogado até o mês de junho de 2018. 
No que pertine ao ofício nº 1061/2017, a Secretaria da Saúde informa que as 09 (nove) 
“geladeiras” foram adquiridas para a conservação de imunobiológicos (vacinas) e foram 
instaladas nos serviços de saúde, estando em funcionamento. 
Em referência ao ofício nº 1062/2017, a Secretaria da Saúde destaca que na UPA for a 
disponibilizada uma rede de wi-fi para os pacientes 
Quanto ao ofício nº 1063/2017, a SESA destaca que o conserto do muro foi realizado . 
 
-Ofício n°0622-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº 095 e 096/2019 do vereador Carlos 
Eduardo Ranzi, Ofícios 099/2019 do vereador Waldir Blau e Ofício 100/2019 do vereador 
Nilson Do Arte, com relação ao ofício 095/2019, a SEOSP encaminha-lhe em anexo a 
relação de postos de combustíveis. 

No que se refere ao ofício 096/2019, a SEOSP informa que foram gastos R$ 31.743,52 para 
9.455,06 m² de saibro e R$ 280.221,45 para 12.866,59 toneladas de brita, entre 21/03/2018 
à 30/03/2019. 

Em atenção ao ofício 099/2019, a SEOSP informa que a manutenção da rede de 
iluminação pública é realizada constantemente. 

Quanto ao ofício 100/2019, a SEOSP informa que irá verificar a situação do local. 

 



-Ofício n°0623-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº 418/2019 do vereador Ernani Teixeira 
da Silva, a SEPLAN informa que o proprietário do referido lote foi notificado. 

 

-Ofício n°0624-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº385/2019 do vereador Adi Cerutti e 
Ofício 386/2019 do vereador Carlos Eduardo Ranzi, com relação ao ofício 385/2019, o 
Departamento de Trânsito informa que em contato com o DAER, o mesmo informou que 
será executada a pintura. 

Quanto ao ofício 386/2019, a Secretaria da Educação informa que as escolas que ainda 
não possuem câmeras de videomonitoramento, receberão os equipamentos assim que a 
licitação dos mesmos for concluída. 

 

-Ofício n°0625-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº 439/2019 do vereador Nilson Do Arte,  
a SEPLAN  informa que em vistoria ao local, bem como em consulta ao Setor de Cadastro 
Imobiliário da Secretaria da Fazenda, não foi possível localizar o número indicado. 

 

 

-Ofício n°0626-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº 358/2019 do vereador Carlos Eduardo 
Ranzi, a SEOSP informa que o controle de abastecimento é realizado através de um 
sistema onde é alimentado de forma “online” imediata ao abastecimento do veículo. 

 

-Ofício n°0627-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº 221 e 223/2018 do vereador Carlos 
Eduardo Ranzi, em atenção ao 221/2018, a Secretaria da Educação informa que 
atualmente o município conta com 23 Escolas Municipais de Educação Infantil, além de 
duas em construção, e outras 18 Escolas Municipais de Ensino Fundamental distribuídas 
entre os diversos bairros. 

Quanto ao ofício 223/2018, a Secretaria da Educação esclarece que o imóvel localizado ao 
lado da EMEI Pequeno Cidadão necessita de diversas adequações e reformas para que 
possa vir a ser utilizado no atendimento aos alunos. 
 
-Ofício n°0628-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº 634/2018 do vereador Carlos Eduardo 
Ranzi, Ofício 637/2018 do vereador Antônio Marcos Schefer e Ofício 643/2018 da 
vereadora Arilene Maria Dalmoro, em atenção ao ofício 634/2018, a Secretaria de 
Administração informa que a elaboração da Lei Orgânica está sendo elaborada pelo 
Poder Legislativo. 

No que se refere ao ofício 637/2018, a Secretaria da Educação informa que desde 2017, a 
administração vem atuando na avaliação e execução de reformas de escolas e 
equipamentos da rede municipal, em ações decididas em conjunto com a comunidade 
escolar. 
Quanto ofício 643/2018, a Secretaria da Educação informa que a EMEF São Bento já conta 
com câmeras de segurança em suas dependências. 
 

-Ofício n°0629-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº 618, 619, 621, 671 e 673/2018 do 
vereador Carlos Eduardo Ranzi, em atenção ao ofício 671/2018, a Secretaria da Educação 
esclarece que os repasses consistem em um instrumento de valores e obrigatoriamente 



devem ser baseados em dados legais. 

Quanto ao ofício 673/2018, a Secretaria da Educação informa que a ampliação do espaço 
físico da EMEI Amiguinhos do Jardim, a Secretaria da Educação, em conjunto com a 
direção da escola, avaliou que o espaço atualmente disponível é suficiente para atender 
as crianças matriculadas na escola. 
Em atenção ao ofício 618/2018, a Secretaria da Educação informa que o muro da EMEI 
Primeiros Passos, no bairro Centenário, já foi reformado. 
No que se refere ofício 619/2018, a Secretaria da Educação esclarece  que a inscrição para 
vagas nas escolas municipais de educação infantil pode ser feita pelos pais de crianças de 
qualquer idade. 
Quanto ao ofício 621/2018, a Secretaria da Educação informa  que escolas privadas de 
educação infantil que se credenciaram no chamamento público para oferecer vagas ao 
município foram: Brincarolá (45 vagas) e Educatus (10 vagas). 
 

-Ofício n°0631-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº  671/2017 do vereador Carlos Eduardo 
Ranzi,  a Secretaria da Educação informa que o processo de compra de vagas pelo 
município foi realizado no ano de 2018 e que o chamamento público está 
permanentemente aberto no município para o credenciamento de escolas privadas 
interessadas em oferecer vagas. 

 

-Ofício n°0632-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº 1042 e 1043/2017 do vereador Carlos 
Eduardo Ranzi 471 e 472/2017 do vereador Fabiano Bergmann, Ofício 473/2017 do 
vereador Ederson Fernando Spohr, Ofício 476/2017 do vereador Ildo Paulo Salvi e Ofício 
478/2017 do vereador Sergio Luiz Kniphoff, em atenção ao ofício 1042/2017, a Secretaria 
de Administração informa que a municipalidade tem como pressuposto a otimização dos 
recursos públicos. 

No que se refere ao ofício 1043/2017, a Secretaria de Administração informa que o 
assunto já foi tratado com o Poder Legislativo através da servidora Claudia Ely. 
Em atenção ao ofício 471/2017, a SEOSP esclarece que, por se tratar de área particular, se 
faz necessária a autorização do Poder Legislativo para a execução da obra. 
No que se refere aos ofícios 472 e 473/2017, a SEOSP informa que as solicitações foram 
atendidas. 
Com relação ao ofício 476/2017, a SEOSP informa que foi providenciada a notificação à 
concessionária de energia elétrica. 
Quanto ao ofício 478/2017, a SEOSP esclarece que os serviços de reparo e manutenção da 
iluminação pública são realizados, frequentemente. 
 

-Ofício n°0634-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº 467/2017 do vereador Nilson Do Arte,  
a STHAS informa que o referido prédio foi demolido no segundo semestre do ano de 
2017. 

 

-Ofício n°0635-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº 1074-01/2017 do vereador Ernani 
Teixeira da Silva e Ofício 1076-01/2017 do vereador Antônio Marcos Schefer, em atenção 
ao ofício 1074-01/2017, a Secretaria da Saúde informa que está providenciando os 
reparos. 



Quanto ao ofício 1076-01/2017, a Secretaria da Saúde informa que conta com 67 Agentes 
Comunitários de Saúde e 06 Agentes de Combate às Endemias. 

 

-Ofício n°0636-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº 904/2017 da vereadora Arilene Maria 
Dalmoro e Ofício 918/2017 do vereador Paulo Adriano da Silva, em atenção ao ofício 
904/2017, o Departamento de Serviços Urbanos esclarece que a praça na Rua João 
Sebastiany, 1.377, está passando por diversas melhorias. 

Quanto ao ofício 918/2017,  o Departamento de Serviços Urbanos informa que a 
execução de uma área de lazer no Morro 25 está sendo avaliada para implantação futura. 

 

-Ofício n°0637-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº 562/2018 do vereador Carlos Eduardo 
Ranzi,  a Procuradoria-Geral do Município esclarece que não há como adotar medidas 
preventivas quanto ao questionamento constante no requerimento. 

 

-Ofício n°0638-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº 501 e 502/2018 do vereador Ildo Paulo 
Salvi, em atenção ao ofício 501/2018, a Secretaria de Administração esclarece que o 
mesmo assunto foi tratado por meio do ofício n° 0125-02/2018. 

Quanto ao ofício 502/2018, a Secretaria de Segurança Pública informa que a unidade do 
Colégio Tiradentes da Brigada Militar será instalada em local pertencente ao patrímônio 
do Estado. 

 

-Ofício n°0639-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº 733/2017 do vereador Carlos Eduardo 
Ranzi,  a Procuradoria Geral do Município informa que a mesma será analisada. 

 

-Ofício n°0640-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº 552/2018 do vereador Antônio Marcos 
Schefer e Ofício 560/2018 do vereador Ernani Teixeira da Silva, em atenção ao ofício 
552/2018, o Departamento de Trânsito esclarece que está priorizando a instalação dos 
mesmos nas proximidades das escolas, praças e unidades de saúde. 

Quanto ao ofício 560/2018, a  Procuradoria Geral do Município informa que a referida 
Lei está em ordem para ajuizamento de ADIN. 
 

-Ofício n°0641-03/2019 - Em resposta ao Ofício nºResposta aos Ofícios 060 e 418/2018 do 
vereador Ederson Fernando Spohr, Ofício 406/2018 do vereador Jones Barbosa da Silva, 
Ofício 413/2018 da vereadora Arilene Maria Dalmoro, Ofício 201/2018 do vereador 
Carlos Eduardo Ranzi, Ofícios 531 e 460/2018 do vereador Ildo Paulo Salvi, Ofício 
364/2018 do vereador Sérgio Luiz Kniphoff, Ofício 365/2018 do vereador Adi Cerutti e 
Ofícios 366 e 367/2018 do vereador Wolnei Pedro Vasques da Cunha, em atenção aos 
ofícios 060, 365 e 418/2018, o Departamento de Trânsito esclarece que diante do grande 
número de solicitações de redutores de velocidades, está priorizando a instalação dos 
mesmos nas proximidades das escolas, praças e unidades de saúde. 

No que se refere ao ofício 406/2018, o Departamento de Trânsito informa que foi 
implantado um estacionamento para motos no local indicado. 



Com relação ao ofício 413/2018, o Departamento de Trânsito informa que será realizada 
uma maior fiscalização no local indicado. 
Em atenção ao ofício 201/2018, a Secretaria de Segurança Pública informa que o projeto 
em questão está sob análise. 
No que se refere ao ofício 531/2018, o Departamento de Trânsito informa que uma das 
atribuições dos fiscais de trânsito é auxiliar na fiscalização do transporte público. 
Em atenção ao ofício 364/2018, o Departamento de Trânsito esclarece que a instalação de 
tachões de trânsito é realizada por servidores do Município. 
Quanto ao ofício 366/2018, a SEOSP  informa que parte da rua João Abott recebeu 
capeamento asfáltico. 
No que se refere ao ofício 367/2018, o Departamento de Trânsito informa que no local 
foram implantadas melhorias verticais e horizontais de fiscalização. 
Quanto ao ofício 460/2018, o Departamento de Trânsito informa que existe fiscalização 
sobre o assunto. 
 
-Ofício n°0642-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº  1090/2017 do Vereador Carlos 
Eduardo Ranzi 

a Secretaria da Educação informa que a matéria resta superada. 

 

-Ofício n°0643-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº 126/2018 da Vereadora Eloede 
Conzatti,  a Administração Municipal informa que a Coordenadoria da Mulher não foi 
extinta e suas competências serão absorvidas pelo Pacto pela Paz. 

 

-Ofício n°0644-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº 375/2017 da Vereadora Arilene Maria 
Dalmoro, 

 a Administração Municipal informa que, tendo em vista que a área doada à FUNDEF 
não permite a realização de construções, conforme expediente nº 5483/2017 anexo. 

 

-Ofício n°0645-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº 948/2017 da Vereadora Arilene Maria 
Dalmoro, ofício nº 956/2017 do Vereador Carlos Eduardo Ranzi e ofício nº 959/2017 do 
Vereador Sérgio Kniphoff, em atenção aos ofícios 948/2017 e 956/2017, a SEOSP informa 
que as indicações já foram atendidas. 

No que pertine ao ofício nº 959/2017, a SEOSP informa que a indicação foi atendida. 

 

-Ofício n°0648-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº 413/2019 do vereador Carlos Eduardo 
Ranzi, Ofícios 419 e 420/2019 do vereador Adi Cerutti,  Ofício 423/2019 do vereador 
Nilson Do Arte e Ofício 425/2019 do vereador Antônio Marcos Schefer, em atenção ao 
ofício 413/2019, a SEOSP informa que o valor gasto no referido período foi de R$ 
231.743,52 para 9455,06 m³  de saibro e R$ 280.221,45 para 12866,59 toneladas de brita. 

No que se refere ao ofício 420/2019, o Poder Executivo agradece o reconhecimento pelos 
serviços prestados. 
Quanto aos ofícios 419, 423 e 425/2019, o Poder Executivo a informa que irá analisá-las. 

 

-Ofício n°0649-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº 908/2017 do vereador Sérgio Luiz 



Kniphoff, a Secretaria de Administração informa que o relatório de controle de uso de 
combustíveis foi encaminhado ao Poder Legislativo, por meio eletrônico (e-mail). 

 

-Ofício n°0650-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº407 e 585/2017 da vereadora Mariela 
Portz, Ofício 584/2017 do vereador Paulo Adriano da Silva, e Ofício 868/2017 do 
vereador Ildo Paulo Salvi, em atenção ao ofício 407/2017, o Poder Executivo encaminhou 
o Projeto de Lei N° 123/2018 à Câmara, contudo, por haver necessidade de maior estudo 
sobre a forma de notificação dos proprietários  de imóveis, retirou a propositura no mês 
de julho de 2019. 

No que se refere ao ofício 584/2017, o Poder Executivo  analisará a possibilidade. 
Com relação ao ofício 585/2017, o Poder Executivo encaminhou o Projeto de Lei N° 
139/2018, que foi rejeitado pela Câmara de Vereadores. 
Quanto ao ofício 868/2017, o Poder Executivo informa que o Projeto de Lei que dispõe 
sobre o novo Plano Diretor está sendo analisado pela Câmara de Vereadores. 

 

-Ofício n°0651-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº 419/2018 do vereador Ildo Paulo Salvi,  
a SEOSP informa que as referidas obras já tiveram início. 

 

-Ofício n°0652-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº 381/2019 encaminho-lhe a relação dos 
ofícios respondidos pelo Poder Executivo a esta Casa Legislativa. 

 

-Ofício n°0653-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº070-01/2017 da Câmara de Vereadores 
e Ofício 808/2017 do vereador Ildo Paulo Salvi, em atenção ao ofício 070-01/2017, a 
Secretaria da Fazenda  após avaliação da realidade municipal ,  entende que não há razão 
para adoção desse tipo de incentivo. 

Quanto ao ofício 808/2017, a Secretaria da Fazenda  informa que irá avaliar a 
possibilidade de atendê-la quando for elaborada a próxima Lei Orçamentária Anual. 

 

-Ofício n°0654-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº 1044-01/2017 do vereador Carlos 
Eduardo Ranzi e Ofícios 251/2018 e 088/2019 do vereador Adi Cerutti, em atenção ao 
ofício 1044-01/2017, a Coordenadoria de Projetos Especiais e Captação de Recursos 
informa que está analisando junto ao DAER , a possibilidade de implantação de acesso ao 
bairro Floresta, pela ERS 130. 

Quanto aos ofícios 251/2018 e 088/2019,  a Coordenadoria de Projetos Especiais e 
Captação de Recursos encaminha em anexo o relatório referente aos pagamentos do 
contrato n° 016-02/2014. 

 

-Ofício n°0655-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº 898/2017 do vereador Antônio Marcos 
Schefer e Ofício 791/2018 Carlos Eduardo Ranzi, em atenção ao ofício 898/2017, a 
Secretaria da Saúde informa que a unidade Estratégia de Saúde da Família Conventos 
possui de duas à quatro consultas de urgência. 

Quanto ao ofício 791/2018, a Secretaria da Saúde informa que a vistoria foi realizada , o 
orçamento para reforço nas fundações UBS São Bento, vide anexo. 



 

-Ofício n°0656-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº 256/2019 do Vereador Sergio Luiz 
Kniphoff,a Secretaria do Trabalho, Habitação e Assistência Social informa que a 
realocação dos catadores ocorreu em consonância ao acordo estabelecido com o 
Ministério Público Estadual.                          

 

-Ofício n°0657-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº 182/2018 do Vereador Carlos Eduardo 
Ranzi, a Secretaria de Obras esclarece que as informações não procedem.                                

 
-Ofício n°0658-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº 193/2018 do vereador Carlos Eduardo 
Ranzi, Ofício 192/2018 do vereador Sérgio Miguel Rambo e Ofício 314/2017 e 184/2018 
da vereadora Arilene Maria Dalmoro, em atenção ao ofício 193/2017, a Procuradoria-
Geral do Município informa que, ao efetuar a troca do sistema, se realizou prévia análise. 

No que se refere ao ofício 192/2018, a  SEOSP informa que  o requerimento já foi 
respondido por meio do ofício n° 0578-03/2019. 
Quanto ao ofício 184/2018, a  SEOSP informa que a Rua Irma Baum Schneider, no bairro 
Campestre, foi pavimentada por meio do Programa de Pavimentação Comunitária. 
Em atenção ao ofício  314/2017, a secretaria Municípal da Cultura, Esporte e Lazer, 
esclarece que foram instaladas as goleiras e as redes no ginásio da Associação dos 
Moradores do B. Florestal. 

 

-Ofício n°0659-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº 218, 695 e 710/2018 da Câmara de 
Vereadores, em atenção ao ofício 218/2018, a SEOSP informa que os apontamentos de 
medição de água no município são realizados por um operário  e que não há funcionários 
de máquinas pesadas realizando tal tarefa. 

No que se refere ao ofício 695/2018, a Secretaria Municipal de Segurança Pública informa 
que, referente à solicitação do Vereador Carlos Eduardo Ranzi sobre mais efetivo e 
patrulhamento próximo ao Lar da Menina, os fiscais serão orientados para que durante o 
turno de serviço as viaturas de fiscalização de trânsito patrulhem o local. 
Quanto ao ofício 710/2018, o Departamento de Trânsito informa que sempre que é 
realizada a pintura horizontal nas vias de nossa cidade, é realizada a aplicação de 
microesferas de vidro para fins de refletividade noturna. 
 
-Ofício n°0660-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº 265/2017 do vereador Fabiano 
Bergmann, Ofício 281/2017 do vereador Ederson Spohr, Ofícios 283 e 284/2017 do 
vereador Paulo Adriano da Silva e Ofício 285/2017 do vereador Waldir Sérgio Gisch, em 
atenção ao ofício 265/2017, o Departamento de Trânsito informa  será avaliada a 
possibilidade de atender a indicação. 

Em atenção ao ofício 281/2017, o Departamento de Trânsito informa que esse trabalho é 
realizado diariamente pelos fiscais de trânsito. 
Em atenção ao ofício 283/2017, a Administração informa que o acidente foi objeto de 
inquérito policial e após o Ministério Público Estadual ajuizou processo criminal. 
Em atenção ao ofício 284/2017, o Departamento de Trânsito informa que foram 
implantados redutores de velocidade nas seguintes vias: Rua Rio Grande do Sul,  rua 
Santos Filho e EMEF Alfredo Lopes da Silva. 



Em atenção ao ofício 2852017, o Departamento de Trânsito informa que foi implantada 
uma lombo faixa no referido local. 

 

-Ofício n°0661-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº 397/2018 do vereador Ederson 
Fernando Spohr,  a Procuradoria-Geral do Município informa que os contratos firmados 
pelo Município com a citação do respectivo processo licitatório seguem anexos. 

***************************************************************************************************** 
FEDERAIS: 
 
-Ofício n°0567 /2019 / REGOVNH – Em resposta ao  assunto: Autorização de Início de 
Objeto, referente ao contrato de repasse OGU nº 844558/2017 – operação 1037518-85 – 
capeamento asfáltico rua Carlos Spohr Filho – etapa 1, informamos a conclusão da 
verificação do resultado do processo licitatório, estando o objeto apto ao início de 
execução. 
 
 -Ofício n°0558 /2019 / REGOVNH – Em resposta ao  assunto: Autorização de Início de 
Objeto, referente ao contrato de repasse OGU nº 852757/2017 – operação 1045151-80 – 
Fechamento Quadra Moinhos e substituição piso Centro Esportivo, informamos a 
conclusão da verificação do resultado do processo licitatório, estando o objeto apto ao 
início de execução. 
 
-Ofício n°0559 /2019 / REGOVNH – Em resposta ao  assunto: Autorização de Início de 
Objeto, referente ao contrato de repasse OGU nº 844562/2017 – operação 1037514-93 – 
capeamento asfáltico rua Carlos Spohr Filho – etapa 2, informamos a conclusão da 
verificação do resultado do processo licitatório, estando o objeto apto ao início de 
execução. 
 
-Ofício n°0947 /2018 / REGOVNH – Em resposta ao  assunto: Contrato de Repasse 
celebrado entre o Município  de Lajeado e a Caixa Econômica Federal, em atendimento 
ao art. 116, 2º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, informamos a celebração do 
Contrato de Repasse nº 872565/2018 – Operação 1055797-16 que tem por finalidade “ 
Aquisição de veículos utilitários destinados a utilização do Serviço de Inspeção 
Municipal de Lajeado/RS”. 
***************************************************************************************************** 
ESTADUAIS: 
 
 - Gabinete do Governador do Estado do RS em atenção ao Ofício nº 239-03/2019 sobre o 
conserto das três câmaras frias existentes no IML de Lajeado. 
***************************************************************************************************** 
ENTIDADES: 
 
 - Sindicato dos Professores Municipais de Lajeado em atenção ao Ofício nº 318-03/2019 
acerca do PL CM nº 038-03/2019 que: “ Dispõe sobre o exercício de garantias 
constitucionais no ambiente escolar da rede municipal de ensino”.   
*****************************************************************************************************
ANTÔNIO MARCOS SCHEFER, PAULO ADRIANO DA SILVA, EDERSON 



FERNANDO SPOHR, CARLOS EDUARDO RANZI, SERGIO LUIZ KNIPHOFF, 
WALDIR BLAU, SERGIO MIGUEL RAMBO E ARILENE MARIA DALMORO (Req. 
429/2019) 

 

Req. 429/2019 – Solicita a esta Casa Legislativa, que seja instaurada uma Comissão 
Parlamentar de Inquérito (CPI) em face do servidor público municipal Carlos Antônio 
Kayser, portador do RG: 3053671982, CPF: 640.756.300-30, para apuração de condutas 
incompatíveis com o serviço público. 
  
CARLOS EDUARDO RANZI (Req. 430/2019) 
 
Req. 430/2019 – Solicita ao Poder Executivo, quanto à obra de alargamento e 
pavimentação da Rua Nicolau Jungs, localizada no bairro Montanha: 
a) Está dada como concluída? 
b) Quem foi o responsável pelo aterro e compactação da base? 
c) Quais medidas serão tomadas para resolver os desníveis do calçamento desta obra que 
não tem uma semana de liberação para utilização e de quem será o custo? 
d) Fotografia da placa informativa da obra, conforme Lei Municipal nº 8428, de 06 de 
setembro de 2010. 
 

WALDIR BLAU (Req. 431/2019) 
 
Req. 431/2019 – Solicita espaço para falar sobre a UPA. 
 
MARIELA PORTZ (Req. 432/2019) 
 
Req. 432/2019 – Solicita espaço para falar sobre o Projeto de Lei Nº 074, que Cria o Pacto 
pela Paz. 
 
Req. 435/2019 – Solicita espaço para falar sobre construção de banheiros junto à praça do 
Bairro Olarias. 
 
ANTÔNIO MARCOS SCHEFER (Req. 433 e 434/2019 e Ind.135) 
 
Req. 433/2019 – Solicita ao Poder Executivo, se está correta a reclamação que chegou até 
este vereador de que pacientes que forem para Porto Alegre no horário das 5:00hs da 
manhã com o transporte do município não virão mais meio dia como acontece 
atualmente e sim no final da tarde. E solicito também que caso essa situação esteja correta 
que informem o porquê de isto ter mudado visto o tempo que essas pessoas terão que 
ficar sozinhas lá aguardando, tendo em vista que além do cansaço isso também causa 
perigos aos mesmos. 
 
Req. 434/2019 – Solicita o envio de ofício ao Ereno Dörr Transportes, solicitando se há 
possibilidade de colocação de uma linha de ônibus entre o bairro Planalto e a UPA visto 
que os moradores reclamam que nem todos possuem alguma forma de locomoção e 
como a distância até a mesma é muito grande e difícil de ser percorrida a pé ainda mais 
estando doente, isso facilitaria muito a vida de todos. 



 
- SAURB: Solicita o recolhimento de lixo verde nos endereços citados abaixo, visto que 
além de obstruir a passagem os mesmos estariam gerando a proliferação de insetos e 
animais peçonhentos nestes locais. 
* Rua Otelo Rosa, nº 300 e nº 508, no bairro São Cristóvão. 
* Rua João Willibaldo Ely, no bairro Alto do Parque. 
* Rua Adão Ely Sobrinho, no bairro São Cristóvão. 
 
ERNANI TEIXEIRA DA SILVA (Req. 436, 437, 438, 439 e 440/2019 e Ind.136) 
 
Req. 436/2019 – Solicita espaço para falar sobre a manifestação do Dep. Federal Maurício 
Dziedricki – PTB, na Câmara dos Deputados. 
 
Req. 437/2019 – Requer o envio de ofício à Empresa de Telecomunicações OI, solicitando 
a remoção do orelhão, situado na Rua Das Pereiras, esquina com a Rua Paulo José 
Schlabitz, no Bairro Montanha, pois o mesmo está inativo e atrapalha na calçada de 
passeio. Fotos Anexas. 
 
Req. 438/2019 – Solicita ao Poder Executivo, que notifique o proprietário do terreno 
localizado na Rua Dos Plátanos, esquina com a Rua João Sebastiany, nas proximidades 
do nº 323, no Bairro Montanha, para que o mesmo providencie a construção da calçada 
de passeio nos dois sentidos, pois os pedestres se obrigam a transitar na pista de 
rolamento, por falta da mesma, o que poderá ocasionar graves acidentes. Fotos Anexas. 
 
Req. 439/2019 – Requer o envio de ofício do Presidente da Certel Energia, Sr. Erineo José 
Hennemann, solicitando a colocação de um poste de concreto de 9m. e braço suporte com 
lâmpada, na Rua Paulina Seibt, em frente ao prédio de nº 311 – Oficina do Fritz, no Bairro 
Olarias. Fotos Anexas. 
 
Req. 440/2019 – Solicita ao Poder Executivo, que notifique o proprietário do terreno 
localizado na Rua Arno Ritter, nº 556, 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. Foto Anexa. 
 
- Reitera o pedido de concretar a rampa de acesso, entre a Academia ao Ar Livre e a 
Praça de Lazer, na Rua Vitória, no Bairro Universitário. 
 
- Reitera o pedido de reforma e pintura dos brinquedos existentes na Área de Lazer, 
localizada na Rua Vitória, no Bairro Universitário. 
 
- Reitera o pedido de construção de uma rampa, que dá acesso aos cadeirantes, na 
entrada da Praça de Lazer, situada na Rua Vitória, no Bairro Universitário. 
 
- Solicita a colocação de uma lixeira, na Rua Guilhermina Bücker, próximo à residência 
de nº 202, no Bairro Jardim do Cedro. Foto Anexa. 
 



- Solicita a troca do abrigo (parada de ônibus), na Rua João Sebastiany, esquina com a 
Rua Dos Plátanos, no Bairro Montanha. Foto Anexa. 
 
- Solicita o recolhimento de lixo verde/seco, na Rua Alagoas, no Bairro São Cristóvão. 
Fotos Anexas. 
 
- Solicita o recolhimento de lixo verde/seco, na Rua Mato Grosso, esquina com a Rua 
Alagoas, no Bairro São Cristóvão. Foto Anexa. 
 
- Solicita o recolhimento de lixo verde/seco, na Rua Sergipe, em frente ao prédio de nº 
212, no Bairro São Cristóvão. Foto Anexa. 
 
- Solicita o recolhimento de lixo verde/seco, na Rua Sergipe, esquina com a Rua Bahia, no 
Bairro São Cristóvão. Foto Anexa. 
 
- Solicita ao Departamento de Trânsito, uma avaliação da seguinte viabilidade de 
implantar mão única ou até mesmo estacionamento de um lado apenas da via 
(indiferente o lado), na Rua Sergipe no Bairro São Cristóvão, pois com o estacionamento 
em ambos os lados de via estreita, prejudica o trânsito, pois o cruzamento de dois 
veículos ao mesmo tempo, é impossível. Foto Anexa. 
 
- Solicita o recolhimento de lixo verde, na Rua Reinoldo Alberto Hexsel, em frente ao 
prédio de nº 808, no Bairro São Cristóvão. Foto Anexa. 
 
- Solicita o recolhimento de lixo verde/seco, na Rua Serafim Costa, em frente à residência 
de nº 080, no Bairro Campestre. Foto Anexa. 
 
NILSON DO ARTE (Req. 441/2019 e Ind.137) 
 
Req. 441/2019 – Solicita espaço para falar sobre Setembro Amarelo. 
 
- SEOSP: Solicita troca de lâmpada na rua Colômbia, em frente ao número 63, no Bairro 
das Nações. 
 
- SEOSP: Solicita troca de lâmpada na rua Paulo Silomar Motta, em frente à casa da 
(Clair) no nº47, no Bairro Santo Antônio. 
 
- Solicita que seja instalada uma lixeira na rua Ibiaçu, em frente ao nº 410, no Bairro Santo 
Antônio. 
 
- Solicita o recolhimento de lixo verde na Rua Ceará, esquina com a rua Bahia, no bairro 
São Cristóvão. 
 
- Solicita a repintura nas faixas de travessia de pedestres do bairro Santo Antônio. 
 



- SEDETAG: Solicita que seja feito a revitalização nos canteiros de acesso ao Bairro Santo 
Antônio. Canteiro da São Leopoldo com a Bernardino Pinto e canteiro da Arnoldo Uhry 
com a Roque Biasu dos Santos. (pintura e plantio de flores). 
 
SERGIO MIGUEL RAMBO (Req. 442/2019) 
 
Req. 442/2019 – Solicita espaço para falar sobre as perdas significativas que os 
trabalhadores que trabalham aos domingos sofrerão. 
**************************************************************************************************** 
         Sala Presidente Tancredo de Almeida Neves, 20 de agosto de 2019. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 


