
        CÂMARA DE VEREADORES DE LAJEADO 
          Estado do Rio Grande do Sul 
 

   Sessão Ordinária realizada no dia   17/09/2019 
 

      BOLETIM Nº  032-03/2019 

               E X P E D I E N T E 

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

PODER EXECUTIVO: 
 

- PL nº  94-03/2019 – Altera art. 3º da Lei nº 7.823, de 11 de julho de 2007, que autoriza o 

Poder Executivo a realizar o transporte de adubo orgânico adquirido por agricultores do 
Município de Lajeado. 
 

- PL nº  95-03/2019 – Autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Especial. 
 

- PL nº  96-03/2019 – Autoriza a contratação temporária de excepcional interesse público 

de 02 (dois) monitores de creche e 01 (um) professor de anos finais – educação física 
 
- PL nº  97-03/2019 – Autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Especial. 
 
- Ofício n°0713-03/2019 - Em resposta aos Ofícios nº 523/2019 do vereador Carlos 
Eduardo Ranzi, o Departamento de Recursos Humanos informa que o último concurso 
público para o cargo de Monitor de Creche, obteve 235 candidatos classificados, sendo 
que deste total, 150 candidatos entraram em exercício. Quanto ao número de monitores e 
professores lotados em cada EMEI, o Departamento encaminha-lhe o relatório anexo com 
as informações solicitadas. 
 
- Ofício n°0718-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº 483/2019 do vereador Antônio Marcos 
Schefer, a Secretaria da Saúde informa que o transporte de pacientes à Porto Alegre não 
sofreu alterações. 
 
- Ofício n°0720-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº487 e 489/2019 do vereador Ernani 
Teixeira da Silva, em atenção ao ofício 487/2019,  a SEPLAN informa que foi executada a 
calçada de passeio público na Rua dos Plátanos, esquina com a Rua João Sebastiany. 
Quanto ao ofício 489/2019, a Secretaria do Planejamento e Urbanismo informa que o 
referido lote não necessita de limpeza, contudo, fora notificado o lote em frente ao 
mesmo para que providencie a limpeza e roçada. 
 
- Ofício n°0721-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº529/2019 do vereador Ernani Teixeira 
da Silva,  a Secretaria do Planejamento e Urbanismo  e informa que os herdeiros do lote 
foram notificados para realizar a limpeza. 
 



- Ofício n°0723-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº  455/2019 do vereador Sergio Miguel 
Rambo,  a Secretaria do Meio Ambiente informa que não localizou a licença ambiental 
para a atividade de “deposição de entulhos” na área verde do Loteamento Belo 
Horizonte, localizado na rua Boqueirão do Leão, n° 166, bairro Igrejinha. Diante disso, 
fora aberto o Registro de Denúncia n° 165-03/2019 – SEMA, para apuração dos fatos e 
tomadas de providências, caso sejam necessárias. 
**************************************************************************************************** 
MUNICIPAIS: 
 
 - Conselho Municipal de Saúde, encaminha ofício solicitando a Câmara de Vereadores 
que intervenha no sentido de cobrar agilidade na resolução do problema dos servidores 
terceirizados através de contrato com a ICOS e que ainda não foram pagos.   
 
- Stacione Rotativo encaminha Ofício sobre a tolerância de cinco minutos. 
***************************************************************************************************** 
CARLOS EDUARDO RANZI E ARILENE MARIA DALMORO: (Projeto de Lei CM 
N° 075-03/2019) 
 
- Projeto de Lei CM N° 075-03/2019 – Inclui o inciso XXIV no artigo 182 da Lei 
Complementar n° 01/2016. 
*************************************************************************************************** 
WALDIR BLAU (Req. 478/2019) 
 
Req. 478/2019 – Solicita espaço para falar sobre a EGR. 
 
ADI CERUTTI (Req. 479/2019) 
 
Req. 479/2019 – Solicita ao Poder Executivo, a renovação do decreto nº 9206, que declara 
de utilidade pública, para fins de desapropriação, dos imóveis especificados, destinados 
à ampliação do Parque de eventos no Bairro Floresta. 
 
CARLOS EDUARDO RANZI (Req. 480, 481 e 482/2019) 
 
Req. 480/2019 – Solicita ao Poder Executivo, uma atenção especial aos moradores do 
NOVO TEMPO I. Tendo em vista que os mesmos carecem de uma série de atendimentos 
sociais, tais como: limpeza pública, controle de zoonoses e vetores, iluminação pública, 
transporte público coletivo, bem como auxílio na inserção no mercado de trabalho e 
qualificação professional. 
 
Req. 481/2019 – Requer o envio de ofício ao Departamento Autônomo de Estradas de 
Rodagens (Daer), solicitando o conserto da pavimentação ao longo da Rua Pedro 
Theobaldo Breitenbach, no bairro Conventos, notadamente nas proximidades da 
empresa Agrocomercial Bauer e do banco Sicredi. 
 
Req. 482/2019 – Solicita ao Poder Executivo, a IMEDIATA solução na aquisição de fraldas 
geriátricas, bem como, que aponte à esta Casa Legislativa, quais foram as medidas 
realizada pelo governo municipal, tendo em vista que a Saúde foi municipalizada, não 



podendo a população lajeadense estar sofrendo – enquanto que o governo do Estado do 
Rio Grande do Sul briga com o Poder Executivo de Lajeado. 
 
ERNANI TEIXEIRA DA SILVA (Req. 483, 484 e 485/2019) 
 
Req. 483/2019 – Solicita ao Poder Executivo, que notifique o proprietário do terreno 
localizado na Rua Liberato Silveira Vieira da Cunha, esquina com a Rua Otto Leopoldo 
Hexsel, no Bairro São Cristóvão, para que o mesmo providencie a limpeza, roçada da 
área e a poda das árvores, pois a vegetação está altíssima e com a presença de bichos 
peçonhentos. Fotos Anexas. 
 
Req. 484/2019 – Requer o envio de ofício à Empresa de Telecomunicações OI, solicitando 
para que seja trocado o poste de madeira por um poste de concreto, pois o mesmo está 
podre na Rua Rio de Janeiro, esquina com a Rua Carlos de Laer, no Bairro São Cristóvão. 
Foto Anexa. 
 
Req. 485/2019 – Requer o envio de ofício à Empresa de Telecomunicações OI, reiterando 
a remoção do orelhão, situado na Av. Benjamin Constant, esquina com a Rua João 
Sebastiany, no Bairro Montanha, pois o mesmo está inativo, nem aparelho tem e ainda 
atrapalha na calçada de passeio. Foto Anexa. 
 
- Solicita a colocação de piso (concreto) no abrigo (parada de ônibus), localizado na Rua 
Carlos Gomes, proximidades do nº 041, no Bairro Centenário, pois nos dias chuvosos, se 
acumula muito barro, o que dificulta aos usuários que dependem de ônibus. Assim 
como, a colocação de um banco, para os usuários aguardarem a locomoção. Foto Anexa. 
 
- Solicita a reforma e pintura dos brinquedos existentes na Praça de Lazer, localizada na 
Rua Zeno Schmatz, no Bairro Bom Pastor. Fotos Anexas. 
 
- Solicita a reforma da calçada de passeio, na Rua Eugênia M. de Oliveira Kirchheim, 
esquina com a Rua Zeno Schmatz, no Bairro Bom Pastor. Foto Anexa. 
 
- Solicita ao Departamento de Trânsito, a instalação de uma faixa elevada com a pintura 
de faixa de segurança para pedestres, na Rua Zeno Schmatz, esquina com a Rua Eugênia 
M. de Oliveira Kirchheim, no Bairro Bom Pastor, pois o tráfego é intenso, os veículos 
passam em velocidade avançada, o que poderá ocasionar graves acidentes. Foto Anexa. 
 
NILSON DO ARTE (Req. 486/2019 e Ind. 150) 
 
Req. 486 /2019 – Solicita espaço para falar sobre Calçamento Comunitário. 
 
- SEOSP: Solicita o conserto de boca de lobo (bueiro) na rua Guanabara, em frente ao 
número 481, no Bairro Santo André. Pois o mesmo está acima do nível da rua; em dias de 
chuva força a água entrar no pátio das residências. 
 
- SEOSP: Solicita a instalação de um ponto de luz, com braço e lâmpada na rua Fialho de 
Vargas, após o n° 323, no centro da cidade. 



 
- SEOSP: Solicita a instalação de um ponto de luz, com braço e lâmpada na rua Arnila 
Schmidt Becker, em frente a última casa da rua, no bairro Moinhos II. 
 
SERGIO MIGUEL RAMBO (Req. 487/2019) 
 

Req. 487/2019 – Solicita a Secretaria Municipal da Agricultura, que faça a recolocação dos 
cordões (meio fios) na Rua Venâncio Aires nº 1249, esquina com a Rua Jade, no Bairro 
Igrejinha, conforme fotos em anexo. Justificativa: os cordões foram arrancados no 
momento em que foi recolhido o lixo verde no local e não foram mais recolocados. 
**************************************************************************************************** 
         Sala Presidente Tancredo de Almeida Neves, 17 de setembro de 2019. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 


