
        CÂMARA DE VEREADORES DE LAJEADO 
          Estado do Rio Grande do Sul 
 

   Sessão Ordinária realizada no dia   10/09/2019 
 

      BOLETIM Nº  032-03/2019 

               E X P E D I E N T E 

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

PODER EXECUTIVO: 
 
- Ofício n°0686-03/2019 - Em resposta aos Ofícios  nº 465 e 468/2019 do vereador Antônio 
Marcos Schefer, Ofícios 469 e 473/2019 do vereador Carlos Eduardo Ranzi e Ofício 
474/2019 do vereador Waldir Blau, em atenção ao ofício 465/2019, o Departamento de 
Trânsito informa que não há amparo legal  para   de implantação de selos em placas de 
veículos.No que se refere ao ofício 468/2019, o Departamento de Trânsito informa que foi 
emitido ofício à Brigada Militar.Quanto ao ofício 469/2019, o Departamento de Trânsito 
informa que a solicitação de credencial deve ser feita diretamente no departamento.Em 
atenção ao ofício 473/2019, o Departamento de Trânsito informa que a fiscalização é 
efetuada e que reclamações podem e devem ser feitas ao departamento para averiguação. 
Quanto ao ofício 474/2019, o Departamento de Trânsito informa que a instalação de 
redutores de velocidades está sendo realizada, obedecendo critérios de prioridades.  
 
- Ofício n°0692-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº 448/2019 do vereador Waldir Gisch,  a 
Secretaria do Planejamento e Urbanismo informa que realizou vistoria no local e após 
tomada as devidas providências. 
 
- Ofício n°0695-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº 449/2019 do vereador Antônio Marcos 
Schefer,  a Secretaria da Saúde informa que a unidade Estratégia de Saúde da Família do 
bairro Jardim do Cedro conta com atendimento médico de uma profissional vinculada ao 
Programa Mais Médicos e uma profissional de suporte, prestando atendimento à 
população. 
 
- Ofício n°0696-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº 466/2019 do vereador Antônio Marcos 
Schefer e Ofícios 471 e 472/2019 do vereador Carlos Eduardo Ranzi, em atenção ao ofício 
466/2019, a Secretaria da Saúde informa que o transporte de pacientes oferecido pela 
Secretaria está sendo estruturado para atender a todas as pessoas que necessitam do 
serviço.No que se refere ao ofício 471/2019, a Secretaria da Saúde informa que, de acordo 
com o Setor de Recursos Humanos da Prefeitura, as inscrições para o processo seletivo 
para contratação emergencial de enfermeiro foram prorrogadas devido ao baixo número 
de candidatos inscritos.Quanto ao ofício 472/2019, a Secretaria da Saúde esclarece que 
estão sendo realizados os últimos ajustes para a implantação do novo portal de acesso a 
informação, onde estarão disponíveis as informações dos pacientes na lista de espera por 
consultas e exames, em atendimento a Lei Municipal n° 10.517/2017. 



FEDERAIS: 
 
- CAIXA FEDERAL - Ofício n°0575/2019 REGOVNH  – Assunto: Informação sobre 
contrato de Financiamento celebrado com a Caixa Econômica Federal, com recursos do(a) 
depositos do FGTS. 
1 - Informamos alguns pontos do referido Contrato que servirão a essa Câmara 
Municipal de Vereadores, no mister do controle a que está obrigado(o) a exercer com 
relação ás operações de crédito contratadas pela entidade supracitada. 
2   - O Contrato de financiamento, celebrado sob o nº 505.372-01/2019/MDR, tem 
finalidade OBRAS DE QUALIFICAÇÃO VIARIA DO MUNICÍPIO DE LAJEADO/RS. 
2.2 - O valor repassado por conta do depositos do FGTS é de R$ 19.033.148,28, tendo o 
Município de Lajeado, se comprometido a contrapartida de R$ 1.001.744,65, 
correspondendo a 5.00% do valor do investimento total. 
2.3 - O prazo previsto para execução  do empreendimento contratado é de 12 meses. 
3   -  Quaisquer informações adicionais poderão ser adquiridas nesta Superintendência 
Regional. 
 
- CÂMARA DOS DEPUTADOS – Execução Orçamentária – Orçamento Fiscal e 
Seguridade Social do Orçamento da União Pagos ao Município de Lajeado-RS. 
 
- CÂMARA DOS DEPUTADOS –  Execução Orçamentária – Orçamento Fiscal e 
Seguridade Social; Transferências Constitucionais ao Município de  Lajeado. 
**************************************************************************************************** 
MUNICIPAIS: 
 
 - AVAT – convida os Senhores Vereadores para o 102º Encontro Regional de Legislativos 
Municipais no dia 21 de setembro de 2019, às 08:30 horas na Câmara de Vereadores de  
Santa Clara do Sul.  
***************************************************************************************************** 
MOZART PEREIRA LOPES: (Projeto de Lei CM N° 073-03/2019) 
 
- Projeto de Lei CM N° 073-03/2019 – Denomina de Rua Elmo Schmitt a Rua D do 
Loteamento Residencial Largo dos Conventos, localizada no bairro Conventos. 
 
CARLOS EDUARDO RANZI, ARILENE MARIA DALMORO, SÉRGIO LUIZ 
KNIPHOFF E SERGIO MIGUEL RAMBO: (Projeto de Lei CM N° 074-03/2019) 
 
- Projeto de Lei CM N° 074-03/2019 – Concede o título de cidadão Lajeadense ao Senhor 
José Zagonel. 
**************************************************************************************************** 
CARLOS EDUARDO RANZI (Req. 473, 474 e 475/2019) 
 

Req. 473/2019 – Solicita ao Poder Executivo, a relação de vagas “compradas” em escolas 
privadas de educação infantil, informando a quantidade e o nome dos estabelecimentos. 
 
Req. 474/2019 – Solicita o envio de ofício a todas as Escolas Municipais de Lajeado, 
convidando os professores, monitores, funcionários e famílias - toda a comunidade 



escolar, para participarem da Audiência Pública que ocorrerá dia 16/09/2019, às 19h, no 
Plenário da Câmara de Vereadores, acerca das mudanças na Rede Municipal de 
Educação, propostas através do Projeto de Lei nº 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. 
 
Req. 475/2019 – Solicita ao Poder Executivo, a pavimentação da Rua Zeno Schmatz, 
bairro Moinhos D’Água. 
 
ADI CERUTTI (Ind. 145) 
 
- Solicita a instalação de dois novos pontos de iluminação na Rua Arthur L. Schneider, no 
Bairro Planalto. 
 
ERNANI TEIXEIRA DA SILVA (Req. 476/2019 e Ind. 146) 
 
Req. 476/2019 – Solicita o envio de ofício à Empresa de Telecomunicações OI, para que 
seja trocado o poste de madeira por um poste de concreto, pois o mesmo está podre e 
amarrado em uma árvore, na Rua Estácio de Sá, em frente ao nº 077, no Bairro Jardim do 
Cedro. Foto Anexa. 
 
- Solicita a colocação de tampão na boca de lobo, localizada na Rua Marcella Kneip dos 
Santos, esquina com a Rua Felipe Otto Blum, no Bairro Conventos. Foto Anexa. 
 
- Solicita a construção de uma boca de lobo, na Rua 1º de Maio, ao lado do 
estacionamento da Escola do Bairro São Bento. Pois ali tem canalização, mas da forma 
que se encontra, vai acabar entupindo, devido a falta desta boca de lobo. Foto Anexa. 
 
- Solicita a construção de uma boca de lobo, na Rua Hermes Jaeger, esquina com a Rua 
Margarete Cristine Doertzbachar, no Bairro Bom Pastor, pois os canos estão entupindo 
de terra, devido a falta da mesma. Fotos Anexas. 
 
- Solicita a reforma da calçada de passeio, em frente à EMEI Pequeno Aprendiz, no Bairro 
São Bento, pois a mesma está totalmente quebrada. Fotos Anexas. 
 
- Solicita a troca das placas indicativas das ruas Elecir José Cassuli e Estevão Krug, no 
Bairro Conventos, pois as referidas placas estão velhas, enferrujadas e as escritas 
apagadas e por fim, escorada em uma árvore. Foto Anexa. 
 
WALDIR SÉRGIO GISCH (Ind. 147) 
 
- SESP: Solicita que seja refeito o quebra- molas na Rua Paul Harris, no Bairro Campestre, 
próximo da creche, pois os motoristas reclamam que o mesmo é muito curto e os veículos 
batem com o fundo no referido quebra-molas. 
 



- SECEL: Solicita que seja instalada uma Academia ao ar Livre na Rua Décio Martins 
Costa, num dos terrenos pertencentes ao município. Setor: 3, Quadra: 21, Lote: 417 ou 
530. 
 
- SECEL: Solicita a instalação de um quebra molas/ou lombo faixa na Rua Dr. Parobé, 
antes do n° 347, no sentido bairro conservas para o centro. No local existem diversos 
comércios acarretando um movimento muito grande de pedestres e gerando o risco de 
atropelamentos. 
 
NILSON DO ARTE (Ind. 148) 
 
- SEOSP: Solicita a troca de lâmpada na rua Fialho de Vargas, em frente ao laboratório 
Hermann. 
 
- SEOSP: Solicita o conserto de buracos na rua Castelo Branco, trecho entre o fórum e a 
rodoviária. 
 
- SEOSP: Solicita o patrolamento e colocação de material nas ruas sem pavimentação do 
Bairro Santo Antônio. Pois há muitos buracos nessas ruas. 
 
SERGIO MIGUEL RAMBO (Req. 477/2019) 
 
Req. 477/2019 – Solicita espaço para falar sobre a conquista de uma medalha de prata 
pelos alunos do IFSul na 5ª Olimpíada GeoBrasil. 
**************************************************************************************************** 
         Sala Presidente Tancredo de Almeida Neves, 10 de setembro de 2019. 
 

 

 

 

 
 

 

 


