
        CÂMARA DE VEREADORES DE LAJEADO 
          Estado do Rio Grande do Sul 
 

   Sessão Ordinária realizada no dia   03/09/2019 
 

      BOLETIM Nº  031-03/2019 

               E X P E D I E N T E 

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

PODER EXECUTIVO: 
 
- PL nº  090-03/2019 –  Autoriza o Poder Executivo a custear a implementação do módulo 
Programa Lajeado Socioemocional nas escolas de ensino estadual e privado do 
Município de Lajeado, inserido no Projeto Pacto Lajeado Pela Paz  
 
- PL nº  091-03/2019 –  Revoga os arts. 22 e 23 da Lei nº 5.848, de 20 de dezembro de 1996, 
que Institui o Código de Edificações de Lajeado e dá outras providências. 
 
- PL nº  092-03/2019 –  Institui a "Medalha de Defesa Civil", do Município de Lajeado e dá 
outras providências. 
 
- PL nº  093-03/2019 – Autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Especial.   
 
- Ofício n°0670-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº  410 e 412/2019 do vereador Carlos 
Eduardo Ranzi e Ofícios 416 e 417/2019 da vereadora Arilene Maria Dalmoro, em 
atenção ao ofício 410/2019, o Departamento de Trânsito informa que: o Departamento de 
Trânsito encaminha em anexo tabela com informações, referentes  aos anos de 2013 à 
2019; a informação solicitada deve ser direcionada ao órgão competente, neste caso, a 
Brigada Militar; as impressoras já foram adquiridas e os aparelhos smartphones serão 
adquiridos por meio  de processo licitatório.No que se refere ao ofício 412/2019, o 
Departamento de Trânsito esclarece que sempre que é acionado, existe o deslocamento 
por parte da fiscalização de trânsito até o local, bem como também existe a fiscalização 
por parte da Brigada Militar. Em atenção ao ofício 416 e 417/2019, o Departamento de 
Trânsito informa que: já foram feitas tratativas com a empresa; a implantação de 
redutores de velocidade está sendo priorizada em frente as escolas, praças e unidades de 
saúde. 
 
- Ofício n°0677-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº 426/2019 do vereador Antônio Marcos 
Schefer, a Secretaria da Cultura, Esporte e Lazer informa que a concessão de uso do 
ginásio Nelson Francisco Brancher está disciplinada no Termo de Concessão de Uso n° 
007-03/2011, cuja cópia segue anexa. Ainda esclarece que os valores de locação do 
ginásio estão disciplinados no Decreto n° 10.871, de 08 de janeiro de 2019, conforme cópia 
anexa. 
 



- Ofício n°0678-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº 440/2019 do vereador Sergio Miguel 
Rambo, a Coordenadoria Especial de Captação de Recursos e Projetos Especiais informa 
que está sendo elaborada a planilha orçamentária para a construção do novo ginásio no 
bairro Olarias. 
 
- Ofício n°0679-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº 450 e 457/2019 da vereadora Eloede 
Maria Conzatti e Ofício 454/2019 do vereador Carlos Eduardo Ranzi, em atenção ao 
ofício 450/2019, a Secretaria da Educação encaminha-lhe em anexo cópia da 
documentação solicitada.No que se refere ao ofício 457/2019, a Secretaria da Educação 
informa que ainda não se deu início ao processo com orientações para a escolha dos 
gestores das escolas.Quanto ao ofício 454/2019, a Secretaria da Educação informa que já 
conta com alguns postos de vigilantes nas escolas e está analisando  incluir novos postos 
no próximo ano. 
 
- Ofício n°0682-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº  467/2019 do vereador Antônio 
Marcos Schefer, a SEFA informa que a Planta Genérica de Valores dos Terrenos e 
Edificações do Município foi atualizada, conforme Lei municipal n° 10.741/2018, em 
4,5% de 2018 para 2019, levando em consideração a inflação medida pelo IPCA (IBGE) 
dos 12 meses anteriores. 
 
- Ofício n°0684-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº  452 e 453/2019 do vereador Carlos 
Eduardo Ranzi, em atenção ao ofício 452/2019, a Procuradoria-Geral do Município 
informa que tendo em vista o número elevado de obras sendo executadas  por parte do 
Município, este contratou a referida empresa para auxiliar o servidor engenheiro civil 
Carlos Jaeger no acompanhamento destas. 
Quanto ao ofício 453/2019, a Procuradoria-Geral do Município informa que as 
informações solicitadas encontram-se disponíveis no Portal da Transparência do 
Município. 
 
- Ofício n°0685-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº 477/2019 do vereador Ernani Teixeira 
da Silva, a Secretaria do Planejamento e Urbanismo informa que foi emitida notificação 
aos herdeiros do referido lote, tendo em vista que ainda não foi realizado o inventário. 
 
- Ofício n°0690-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº 431/2019 do vereador Carlos Eduardo 
Ranzi e ofício nº 442/2019 do vereador Sergio Miguel Rambo, em atenção ao ofício nº 
431/2019 a Procuradoria-Geral do Município esclarece que o referido convênio encontra-
se em fase de elaboração. Quanto ao ofício nº 442/2019 a Coordenadoria Especial de 
Captação de Recursos informa que está aguardando  a regularização do imóvel por parte 
do Registro de Imóveis. 
 
- Ofício n°0691-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº 458/2019 da vereadora Eloede Maria 
Conzatti e ofício 456 do vereador Sergio Miguel Rambo, em atenção ao ofício nº 458/2019 
a SEOSP informa que os serviços de melhoria executados na rua Arno Eckardt, no bairro 
Conventos, foram realizados por servidores e maquinário do Município.Quanto ao ofício 
nº 456/2019, a SEOSP informa que o projeto de pavimentação da referida rua encontra-se 
em fase de elaboração. 

 



ESTADUAIS: 
 
 - CERTEL Energia em atenção ao Ofício nº 436-03/2019 sobre o poste de madeira 
amarrado a uma árvore na Rua Estácio de Sá. 
***************************************************************************************************** 
MUNICIPAIS: 
 
 - Câmara de Vereadores de Venâncio Aires encaminha Moção de Apoio em iniciativa de 
promover ação contra a EGR devido à precariedade das rodovias RSC 453 e 287 visando 
suspender a cobrança de pedágio até a normalização de condições das vias referidas.   
**************************************************************************************************** 
CARLOS EDUARDO RANZI: (Projeto de Lei CM N° 071-03/2019) 
 
- Projeto de Lei CM N° 071-03/2019 – Denomina de Rua Marlene Kuhn a antiga Rua 19, 
localizada no Loteamento Parque dos Conventos II, bairro Conventos. 
 
SÉRGIO LUIZ KNIPHOFF: (Projeto de Lei CM N° 072-03/2019) 
 
- Projeto de Lei CM N° 072-03/2019 – Denomina de Parque Dr. Ney Santos Arruda, o 
Parque da Orla do Taquari, localizado no bairro Centro, no município de Lajeado. 
***************************************************************************************************** 
WALDIR BLAU (Req. 453/2019) 
 

Req. 453/2019 – Solicita espaço no expediente para falar sobre a EGR. 
 
SÉRGIO MIGUEL RAMBO (Req. 454, 455, 456, 457 e 458/2019) 
 
Req. 454/2019 – Solicita a Secretaria da Educação, que informe quantas crianças são 
atendidas no berçário na rede das EMEIs de Lajeado. 
 
Req. 455/2019 – Solicita a Secretaria da Educação, que informe qual o real motivo de 
fecharem alguns berçários na rede das EMEIs de Lajeado, quando se vê uma vasta lista 
de espera pela mesma. 
 
Req. 456/2019 – Solicita a Secretaria da Educação, que informe quantas crianças estão 
matriculadas na fila de espera para conseguirem uma vaga no berçário na rede das 
EMEIs de Lajeado. 
 
Req. 457/2019 – Solicita a Secretaria da Educação, que informe:   
* Quais EMEIs que tem berçário; 
* Qual a capacidade máxima de crianças por sala; 
* Quantas crianças tem atualmente por turma. 
 
Req. 458/2019 – Solicita a Secretaria de Obras e Serviços Públicos, que informe detalhes 
sobre a calçada de passeio que foi iniciada pela Prefeitura Municipal de Lajeado (lado 
esquerdo da via sentido cidade/interior) na ERS 421, no Bairro Conventos. 
* Se a obra foi dada como finalizada; 



* Ou faltam recursos para concluí- la; 
* Qual o fiscal responsável pela obra. 
Justificativa: visto que é uma obra muito importante para o bairro, facilitando a vinda e 
ida das crianças à escola, sem precisarem atravessar a ERS421 que tem um enorme fluxo 
de veículos. Mas da forma como se encontra essa obra hoje se torna preocupante. 
 
CARLOS EDUARDO RANZI, PAULO ADRIANO DA SILVA, ARILENE MARIA 
DALMORO E WALDIR BLAU: (Req. 459/2019) 
 
Req. 459/2019 – Solicita a Mesa Diretora, que seja convocada audiência pública para 
discutir junto à comunidade escolar as mudanças propostas pelo Projeto de Lei 85/2019, 
que altera a Lei nº 9.291, de 03 de outubro de 2013, que disciplina a gestão democrática 
nas Escolas Públicas Municipais de Lajeado. 
 
CARLOS EDUARDO RANZI (Req. 460, 461, 462, 463, 464, 465 e 466/2019) 
 
Req. 460/2019 – Solicita ao Poder Executivo, que seja executada, com recursos próprios 
municipais, a pavimentação da Rua Wilma Gertrudes Lottermann, localizada no bairro 
Moinhos D’Água. 
 
Req. 461/2019 – Solicita ao Poder Executivo, as seguintes informações: 
- Número de pessoas aprovadas e efetivadas no último concurso público para o cargo de 
Monitor de Creche; 
- Número de monitores de creche e professores lotados em cada Escola Municipal de 
Educação Infantil. 
 

Req. 462/2019 – Solicita ao Poder Executivo, a reinstalação de parada de ônibus na 
Avenida Benjamin Constant, próximo à ACIL. 
 
Req. 463/2019 – Solicita ao Poder Executivo, a instalação de praça de lazer no bairro São 
Bento. 
 
Req. 464/2019 – Solicita a Secretaria da Saúde, informações sobre o sistema de transporte 
de pacientes a outros municípios, se houve alterações neste sistema e quais foram as 
mudanças.  
 
Req. 465/2019 – Solicita a Secretaria da Saúde, as seguintes informações a respeito dos 
novos uniformes dos Agentes Comunitários de Saúde: 
- Valor gasto na aquisição; 
- Quantidade de uniforme adquiridos; 
- Forma de contratação da empresa fornecedora dos uniformes. 
 
Req. 466/2019 – Solicita ao Poder Executivo, a instalação de banheiros na praça Clara 
Maria Schorr, localizada no bairro Olarias. 
 
WALDIR SÉRGIO GISCH (Ind. 142) 
 



- SESP: Solicita a instalação de um quebra molas na Rua Alberto Schneider, na altura do 
n° 1191, no Bairro Campestre. 
 
- SEOSP: Solicita o conserto do calçamento na Rua Adão Ely, trecho entre às ruas 
Liberato Salzano Vieira da Cunha e Otelo Rosa, no Bairro São Cristóvão. 
 
NILSON DO ARTE (Req. 467/2019 e Ind. 142) 
 
Req. 467/2019 – Solicita espaço para falar sobre Saúde. 
 
- SEOSP: Solicita a troca de lâmpada na rua Valdemar Ely, em frente a rodoviária. 
 
- SEOSP: Troca de (2) lâmpadas na Av. Senador Alberto Pasqualini, uma antes e outra 
após o nº 3333. 
 
ERNANI TEIXERA DA SILVA (Req. 468, 469 e 470/2019 e Ind. 142) 
 
Req. 468/2019 – Solicita ao Poder Executivo, que notifique o proprietário do terreno 
localizado na Rua São Paulo, esquina com a Rua Frederico Schardong Filho, no Bairro 
São Cristóvão, para que o mesmo providencie a limpeza (retirada do lixo e entulhos) e 
roçada da área, pois a vegetação está altíssima e com a presença de bichos peçonhentos. 
Fotos Anexas. 
 
Req. 469/2019 – Informa ao Poder Executivo, que no Tempo I – Bairro Santo Antônio, 
existem duas praças de lazer, devido a isso, solicitamos a remoção de uma praça de lazer 
para a instalação de um campo de futebol, para as crianças poderem jogar bola, no 
referido bairro. Fotos Anexas. 
 
Req. 470/2019 – Solicita o envio de ofício ao Presidente da Energia RGE Sul, para que seja 
feita uma revisão na rede elétrica, pois a mesma está muito baixa, na Av. Senador Alberto 
Pasqualini, fundos do nº 3440, no Bairro Universitário. Cabe informar que há um fio de 
telefone e se a rede elétrica fosse colocada na mesma altura do fio/telefone, aí se teria 
passagem até mesmo para caminhões. Foto Anexa. 
 
- Solicita a reforma da calçada de passeio na Rua São Paulo, Bairro São Cristóvão, entrada 
do túnel que dá acesso aos Bairros São Cristóvão e Santo André. Foto Anexa. 
 
- Solicita a troca do tampão na boca de lobo, na Rua Emílio Haas, ao lado da residência 
de nº 385, no Bairro Jardim do Cedro, pois o mesmo está quebrado ao meio, e como ali é 
área verde, muitas crianças brincam no local, o que poderá ocasionar acidente com as 
mesmas. Foto Anexa. 
 
- Solicita a colocação de braços suporte com lâmpadas, nos postes localizados nas Ruas 
Aline Fabrim Teixeira da Silva e Werner Schonhorst, no Bairro Jardim do Cedro, pois o 
local está totalmente às escuras. Fotos Anexas. 
 



- Reitera o pedido para a construção de calçada de passeio na Rua Henrique Stein Filho, 
entre a Av. Beira Rio e a Rua Maria José Rodrigues, no Bairro Conservas, construção esta, 
necessária nos dois lados da Área Verde, extensão em torno de 550 m. à 600m. Cabe 
salientar ainda, que os alunos que frequentam o Colégio São João Bosco, transitam na 
pista de rolamento, por falta de calçada de passeio, o que poderá ocasionar graves 
acidentes. Fotos Anexas. 
 
- Solicita a Sec. Mun. de Obras e a Sec. Mun. do Meio Ambiente, para que avaliem da 
possibilidade da colocação de 10m. de cano no córrego, que desemboca na boca de lobo, 
na Rua Emílio Haas, ao lado da residência de nº 385, no Bairro Jardim do Cedro. Foto 
Anexa. 
 
- Solicita o recolhimento de lixo verde/seco e entulhos na calçada de passeio, na Av. 
Senador Alberto Pasqualini, ao lado da subestação da RGE, no Bairro Universitário. 
Fotos Anexas. 
 
- Solicita ao Departamento de Trânsito, uma avaliação para a instalação de uma faixa 
elevada, na entrada do Tempo I, rua principal ao lado do Salão de Festas, no Bairro Santo 
Antônio, pois os veículos passam em velocidade avançada, o que poderá ocasionar 
graves acidentes, pois muitas crianças frequentam o local. Foto Anexa. 
 
SÉRGIO LUIZ KNIPHOFF (Req. 471/2019) 
 
Req. 471/2019 – Requerer a Mesa Diretora, que providencie a entrega de uma placa, em 
homenagem a pequena gigante Alice Reckziegel, de sete anos, que conquistou o Mundial 
de Jiu-Jitsu, disputado em São Paulo no início do mês de agosto, no Ibirapuera, na 
categoria Sub-8 peso-leve, representando a academia de Jiu Jitsu Alliance Mário Reis, de 
Lajeado. 
 
MARIELA PORTZ (Req. 472/2019) 
 
Req. 472/2019 – Requer a Comissão do Projeto de Revisão, Reestruturação e 
Consolidação da Lei Orgânica municipal, as seguintes alterações: 
1- Supressão do inciso XV do artigo 76, Seção VI Das Atribuições da Câmara Municipal 
que apresenta a seguinte redação: 
Das atribuições da Câmara Municipal  
Art. 76 Compete à Câmara de Vereadores, com sanção do Prefeito 
Municipal: 
XV - autorizar a denominação de próprios, vias, logradouros públicos e sua alteração; 
2- Acréscimo do inciso XXVI ao artigo 4°, Título I da organização do município e dos 
poderes, Capítulo I da organização municipal, com a seguinte redação: 
Art. 4º Compete ao Município, no exercício de sua autonomia: 
XXVI - denominação de próprios, vias, logradouros públicos e sua alteração; 
Conforme justificativa: 
Entendo que a prerrogativa de propor nomes nos logradouros públicos deva ser uma 
decisão popular e da prefeitura, visto a grande demanda e facilidade em organizar as 
urgências e emergências a partir do contexto histórico. 



Ao retirar a iniciativa do executivo, abrimos espaço para que projetos maiores sejam 
discutidos na casa, otimizando sistemas e trazendo mais autonomia para a comunidade 
que, por vezes, espera muitos anos para efetivação concreta. 
Projetos como esse já foram discutidos em cidades como Porto Alegre e efetivados em 
municípios como São Paulo e Maceió. Esta última criou um projeto social chamado “Rua 
Legal”, estimulando a presença da comunidade. 
A partir desta análise, sugiro a realização de um mutirão para que seja sanada a 
necessidade daqueles logradouros que aguardam há anos por denominação. Projetos 
culturais e sociais podem ser norteados a partir dessa mudança, disponibilizando no site 
da prefeitura um registro oficial de ruas que ainda aguardam por definições, além de um 
contexto histórico e cultural sobre aquelas histórias já designadas. 
Outro setor fundamental que se beneficia com as denominações diretas na Prefeitura, 
será as construtoras que poderão entregar os projetos e sugestões de nomes ainda no 
estágio de planejamento das obras. Toda otimização tornará o processo mais democrático 
e eficiente, integrando moradores, associações e prefeitura.  
**************************************************************************************************** 
         Sala Presidente Tancredo de Almeida Neves, 03 de setembro de 2019. 
 

 

 

 

 
 

 


