
        CÂMARA DE VEREADORES DE LAJEADO 
          Estado do Rio Grande do Sul 
 

   Sessão Ordinária realizada no dia   01/10/2019 
 

      BOLETIM Nº  035-03/2019 

               E X P E D I E N T E 

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

PODER EXECUTIVO: 
 
- PL nº  105-03/2019 – Autoriza a renovação de contrato administrativo temporário da 
servidora que menciona, até o quinto mês após o parto. 
 
- PL nº  106-03/2019 – Autoriza o Poder Executivo a desmembrar, desafetar da destinação 
de bem de uso comum, afetar para bem dominial e permutar imóvel de propriedade do 
Município de Lajeado por imóvel de propriedade de Sérgio Luis Friedrich, Aline Luise 
Wickert e Lilian Cristina Wickert Jardim. 
 
- PL nº  107-03/2019 – Autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Suplementar. 

 
- PL nº  108-03/2019 – Autoriza o Município a firmar acordos judiciais, com pagamento 
das verbas trabalhistas, parcelas previdenciárias e eventuais custas judiciais, arbitradas 
nas reclamatórias dos antigos funcionários do Instituto Continental de Saúde - ICOS. 
 
- PL nº  109-03/2019 –Autoriza a cobrança de contribuição de melhoria em decorrência da 
execução da pavimentação de diversas ruas. 
 
- PL nº  110-03/2019 – Autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Especial. 
 
- Ofício n°0719-03/2019 - Em resposta aos Ofícios nº 517, 518, 519 e 520/2019 do vereador 
Sergio Miguel Rambo, em atenção ao ofício 517/2019, a Secretaria da Educação informa 
que atende 430 crianças no berçário.No que se refere ao ofício 518/2019, a Secretaria da 
Educação informa que não houve fechamento de berçários nas EMEIs do Município.Com 
relação ao ofício 519/2019, a Secretaria da Educação informa que a lista de espera 
encontra-se disponível no site oficial do Município e pode ser acessada nas guias: 
Governo, Secretarias Municipais, Educação, Educação Infantil e Lista de espera das 
EMEIs.Quanto ao ofício 520/2019, a Secretaria da Educação informa que 22 Escolas 
Municipais de Educação Infantil possuem atendimento de berçário.A Secretaria esclarece 
ainda que EMEIs com berçário atendem 16 vagas (entre turno parcial e integral) e EMEIs 
com berçário/A  atendem até 21 vagas (entre turno parcial e integral), sendo que esta 
capacidade pode variar de acordo com o tamanho da sala da escola. 
 
- Ofício n°0741-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº 526 e 527/2019 do vereador Carlos 
Eduardo Ranzi e Ofício 535/2019 do vereador Antônio Marcos Schefer, em atenção ao 



ofício 526/2019, a Secretaria da Saúde informa que não houve nenhuma alteração no  
sistema de transportes de pacientes.No que se refere ao ofício 527/2019, a Secretaria da 
Saúde informa que foi gasto o valor de R$ 4.276,80 na aquisição de novos uniformes, 
sendo adquiridas 180 unidades. A aquisição ocorreu por meio de processo 
licitatório.Quanto ao ofício 535/2019, a Secretaria da Saúde informa que o atendimento 
em Postos de Saúde é previsto para ser preventivo de acompanhamento à saúde de uma 
comunidade a ser regularmente acompanhada, sendo que os agravos súbitos são 
considerados atendimentos de urgência, cuja referência é a Unidade de Pronto 
Atendimento de Lajeado – UPA 24 Horas. 
 
- Ofício n°0742-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº 496/2019 do vereador Waldir Blau  e 
Ofícios 499 e 507/2019 do vereador Carlos Eduardo Ranzi, em atenção ao ofício 
496/2019, a SESA informa que existe acessibilidade para entrada na unidade Estratégia 
de Saúde da Família Conservas, assim como nas demais unidades de saúde do 
Município.No que se refere ao ofício 499/2019, a SESA informa que está sendo 
organizado um atendimento excepcional nas áreas de consultas especializadas, 
procedimentos cirúrgicos e exames, o qual deverá se tornar público nas próximas 
semanas.Quanto ao ofício 507/2019, informamos que o Secretário da Saúde está à  
disposição da Secretaria. 
 
- Ofício n°0749-03/2019 - Em resposta aos Ofícios nº 541 e 542/2019 do vereador Carlos 
Eduardo Ranzi,  em atenção ao ofício 541/2019, a Secretaria da Educação informa que 
foram adquiridas 74 vagas, em escolas de educação infantil, sendo 52 vagas na escola 
Brincarolá, 10 vagas na Educatus e 12 vagas na Paraíso Infantil. 
Quanto ao ofício 542/2019, o Poder Executivo informa que é incumbência do 
organizador da audiência pública realizar os convites e convocações que entender 
pertinentes. 
 
- Ofício n°0750-03/2019 - Em resposta aos Ofícios nº  543/2019 do vereador Carlos 

Eduardo Ranzi,  o Poder Executivo e a Secretaria de Obras e Serviços Públicos agradecem 
a indicação. 
 
- Ofício n°0751-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº 490/2019 do vereador Paulo Adriano 
da Silva,  o Departamento de Trânsito informa que o local encontra-se devidamente 
sinalizado e aguardando a conclusão da obra. No que se refere à limpeza da lagoa, a 
SEMA informa que o assunto está sendo analisado pela equipe técnica da Secretaria. Por 
fim, no que se refere ao campo de futebol, a Secretaria de Obras e Serviços Públicos 
agradece a indicação. 
 
- Ofício n°0752-03/2019 - Em resposta aos Ofícios nº 482/2019 do vereador Carlos 
Eduardo Ranzi, Ofício 485/2019 da vereadora Mariela Portz e Ofício 491/2019 do 
vereador Paulo Adriano da Silva,  em atenção ao ofício 482/2019, a Secretaria de Obras e 
Serviços Públicos informa que:  obra se dará por concluída observando o disposto no Art. 
73 da Lei N° 8.666/1993;  o aterro e compactação da base foi realizado pela Secretaria de 
Obras e Serviços Públicos; a empresa prestadora do serviço foi notificada e executará a 
recolocação dos blocos após a adequação da base do pavimento; a empresa está 



providenciando a colocação da placa.No que se refere ao ofício 485/2019, a Secretaria de 
Obras e Serviços Públicos informa que irá analisar a possibilidade.Quanto ao ofício 
491/2019, a Secretaria de Obras e Serviços Públicos informa que o termo de recebimento 
provisório da obra ainda não foi elaborado. 
 
- Ofício n°0753-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº521/2019 do vereador Sergio Miguel 
Rambo, Ofícios  522, 524, 525, 528 e 532/2019 do vereador Carlos Eduardo Ranzi, Ofício 
530/2019 do vereador Ernani Teixeira da Silva, Ofício 533/2019 do vereador Adi Cerutti 
e Ofício 534/2019 do vereador Antônio Marcos Schefer, em atenção ao ofício 521/2019, a 
Secretaria de Obras e Serviços Públicos informa que a referida obra encontra-se em 
andamento e o fiscal responsável por ela é o servidor efetivo Carlos Jaeger.Quanto aos 
ofícios 522, 524, 525, 528, 532, 530, 533 e 534/2019, a Secretaria de Obras e Serviços 
Públicos  informa que irá analisá-las. 
 
- Ofício n°0756-03/2019 - Em resposta aos Ofícios nº 551/2019 do vereador Adi Cerutti,  a 
Secretaria de Administração  informa que a mesma será encaminhada para análise 
jurídica. 
*****************************************************************************************************
ESTADUAIS: 
 
 - Empresa Oi em atenção ao Ofício nº 291-03/2019 sobre a retirada de telefone público na 
Rua João Fernando Schneider, Jardim do Cedro.   
 
 - Empresa Oi em atenção ao Ofício nº 264-03/2019 sobre a retirada de telefone público na 
Av. Senador Alberto Pasqualini, Universitário.   
***************************************************************************************************** 
NILSON DO ARTE: (Projeto de Lei CM N° 078-03/2019) 
 
- Projeto de Lei CM N° 078-03/2019 – Altera dispositivos da Lei Municipal n° 10.424 de 
29 de Junho de 2017. 
 
SERGIO MIGUEL RAMBO: (Projeto de Lei CM N° 079-03/2019) 
 
- Projeto de Lei CM N° 079-03/2019 – Estabelece critérios nos boletos de pagamento de 
taxa de água do Município, Associação de moradores e particulares, e dá outras 
providências. 
********************************************************************************************* 
ANTÔNIO MARCOS SCHEFER (Req. 497, 498 e 499/2019 e Ind. 154) 
 
Req. 497/2019 – Solicita ao Poder Executivo, que seja enviada a situação ao órgão 
responsável para que o mesmo informe como funciona a fiscalização da venda de 
alimentos em farmácias. 
 
Req. 498/2019 – Solicita ao Poder Executivo, se está correta a denúncia que chegou até 
este vereador de que times de futsal infantil de outros municípios estariam utilizando os 
ginásios da cidade gratuitamente, visto que isso prejudica aos que pagam e não 
conseguem horários disponíveis para treinar. 



 
Req. 499/2019 – Solicita ao Poder Executivo, com urgência a contratação de mais médicos 
para atenderem no Posto de Saúde do bairro Montanha, tendo em vista que chegaram 
reclamações até este vereador de pacientes que precisam aguardar cerca de 20 a 30 dias 
para uma consulta visto que o mesmo só possui atualmente um profissional para fazer os 
atendimentos, causando muita indignação e transtornos a todos. 
 
- SEOSP: Solicita a pedido dos moradores, que seja feita a instalação de uma academia ao 
Ar Livre nos endereços citados abaixo. 
* Reiterando na Rua Rio Grande do Norte, no bairro São Universitário. E também a 
instalação de uma pista de caminhada no local. 
 
- SAURB/SEOSP: Solicita o recolhimento de entulhos nos endereços citados abaixo, visto 
que os mesmos estão causando transtornos nestes locais. 
* Rua Jose Romualdo Schnorr, nas proximidades do pavilhão de esportes no bairro Santo 
André. 
* Rua Guanabara, nas proximidades da residência nº 627, no bairro Santo André. 
 
- SEOSP: Solicita que sejam tomadas as devidas providências quanto à lâmpada do poste 
localizado na Rua Ulysses Guimarães, proximidades da residência nº 448, no bairro 
Olarias, pois a mesma permanece 24hs por dia ligando, causando assim um gasto 
desnecessário de energia elétrica. 
 
- SEOSP: Solicita a colocação de iluminação pública no poste localizado no estreitamento 
da Rua Ulysses Guimarães bairro Olarias, pois os moradores reclamam da insegurança 
devida à falta de iluminação no local. 
 
- SEOSP: Patrolamento e colocação de material (brita/saibro) em toda a extensão da Rua 
Romeu Armange, no bairro Conventos, visto que os moradores reclamam que só é feito 
melhorias na metade da mesma. 
 
SERGIO MIGUEL RAMBO (Req. 500, 501 e 502/2019) 
 
Req. 500/2019 – Solicita espaço para falar sobre a falta de calçamento defronte creches e 
escolas. 
 
Req. 501/2019 – Solicita ao Poder Executivo, que informe o cronograma do início da obra 
de calçamento da Rua Bom Retiro do Sul no Bairro Olarias. 
 
Req. 502/2019 – Solicita ao Poder Executivo, que verifiquem a situação do calçamento na 
Rua Estrela no Bairro Olarias e que sejam feitos os devidos reparos. 
 
CARLOS EDUARDO RANZI (Req. 503, 505, 506, 507 e 508/2019) 
 
Req. 503/2019 – Requer o envio de ofício ao Conselho Municipal da Saúde, solicitando 
parecer acerca da possibilidade de que os atendimentos na Unidade de Pronto 
Atendimento (UPA) passem a respeitar as Resoluções nº 2.077 e 2.079 (em anexo) do 



Conselho Federal de Medicina (CFM). Estas Resoluções estabelecem que o atendimento 
precisa ser imediato no serviço de triagem e classificação de risco e, após esse processo, o 
paciente de médio risco tem que ser atendido em, no máximo, duas horas. Atualmente o 
tempo máximo de espera é de até 4 horas. 
 
Req. 505/2019 – Solicita ao Poder Executivo, que atenda a reivindicação dos moradores 
da Rua José Schmatz, para que a rua não receba o capeamento asfáltico, conforme abaixo-
assinado entregue ao prefeito. 
 
Req. 506/2019 – Solicita ao Poder Executivo, que adquira terreno (através de permuta) 
próximo à EMEF Vida Nova, localizada no bairro Conventos, para que os funcionários 
da Escola possam estacionar seus veículos. 
 
Req. 507/2019 – Solicita ao Poder Executivo e à empresa Stacione Rotativo, que estudem a 
viabilidade de disponibilizar aos usuários do estacionamento rotativo, que utilizam o 
aplicativo da empresa STACIONE, a aquisição de 15 minutos, 30 minutos e 60 minutos. 
Atualmente, nas contas pré-pagas o sistema desconta automaticamente no mínimo 60 
minutos, conforme inclusive consta no sitio eletrônico da empresa. 
 
Req. 508/2019 – Solicita ao Poder Executivo, que antes de definir o novo local onde será 
instalado o Abrigo São Chico, consulte os moradores da localidade com a finalidade de 
evitar transtornos e desconforto entre moradores e funcionários do Abrigo. 
 
WALDIR BLAU (Ind. 155) 
 
- Solicita a Secretaria de Transito, a colocação das placas de “PARE” e também as placas 
com a denominação das ruas que ainda não tenha nos Bairros Igrejinha, Olarias, Planalto 
e Centenário, e ainda onde é feito o calçamento as placas com as devidas sinalizações 
estão no chão. 
 
- Colocação das placas de nome de Rua Pedro Beuren e Rua das Indústrias na entrada de 
Nova Santa Cruz, pois os postes ainda estão lá e as placas sumiram. 
 
ERNANI TEIXEIRA DA SILVA (Req. 509, 510, 511 e 512/2019 e Ind. 156) 
 
Req. 509/2019 – Requer o envio de ofício à Empresa de Telecomunicações OI, solicitando 
para que seja trocado o poste de madeira por um poste de concreto, na Av. Senador 
Alberto Pasqualini, esquina com a Rua Antônio Otto Heineck, no Bairro Universitário, 
pois o poste já está caindo e inclusive, enroscado nos fios de luz. Foto Anexa. 
 
Req. 510/2019 – Requer envio de ofício ao Presidente da Energia RGE Sul, solicitando 
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. 
 



Req. 511/2019 – Requer o envio de ofício ao Prefeito Municipal, solicitando para que 
notifique o proprietário do terreno localizado na Rua Beija-Flor, esquina com a Rua 
Ondina de Oliveira Pereira, no Bairro Universitário, 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. 512/2019 – Solicita ao Poder Executivo, que informe a esta Casa Legislativa, se o 
prédio situado juntamente à Área Verde na Avenida Amazonas, pertence à Prefeitura 
Municipal, se sim, pede-se para que o derrubem, pois o mesmo não tem serventia 
nenhuma. Foto Anexa. 
 
- Solicita o recolhimento de lixo verde/seco, na Rua 17 de Dezembro, em frente à 
residência de nº 277, no Bairro Hidráulica. Foto Anexa. 
 
- Solicita o recolhimento de lixo verde/seco, na Av. Alberto Müller, esquina com a Rua 
Sabiá, no Bairro Universitário. Foto Anexa. 
 
- Solicita o recolhimento de lixo verde/seco, na Rua Beija-Flor, esquina com a Rua 
Ondina de Oliveira Pereira, no Bairro Universitário. Fotos Anexas. 
 
- Solicita o recolhimento de lixo verde/seco e entulhos, na Rua Ervino Arthur Thomas, 
esquina com a Avenida Amazonas, no Bairro Universitário. Foto Anexa. 
 
- Solicita o recolhimento de lixo verde/seco, da área verde na Avenida Amazonas, no 
Bairro Universitário. Foto Anexa. 
 
- Solicita o recolhimento de lixo verde/seco, no canteiro central, em toda a extensão da 
Avenida Amazonas, no Bairro Universitário. Fotos Anexas. 
 
- Solicita a limpeza e a desobstrução da boca de lobo, na Rua Manoel Claudino Vicente, 
esquina com a Rua Dorvalino Lopes de Souza, Bairro Conservas. Foto Anexa. 
 
- Solicita a construção de calçada de passeio na Área Verde, situada na Avenida 
Amazonas, ao lado da residência de nº 1361 até o nº 1337, no Bairro Universitário. Foto 
Anexa. 
 
- Solicita a canalização na Área Verde, ambos os lados, na Rua Manoel Claudino Vicente, 
esquina com a Rua Dorvalino Lopes de Souza até a Rua Henrique Stein Filho, no Bairro 
Conservas, pois há vários buracos e valetas devido as chuvas. Foto Anexa.  
 
- Solicita ao Departamento de Trânsito, para que seja colocado tachões na divisória da 
pista de rolamento, na Av. Senador Alberto Pasqualini, passando a sinaleira em frente às 
futuras dependências do Mc Donald’s, proximidades da alça do trevo, sentido à Porto 
Alegre, pois após a sinaleira os veículos devem dobrar à direita e muitos deles invadem a 
pista do outro. Foto Anexa. 



 
- Solicita ao Departamento de Trânsito, para que o mesmo faça uma avaliação no sentido 
de passar de 12 (doze) segundos para 30 (trinta) segundos – controlador semáforo, em 
frente ao Hospital Bruno Born, na Av. Benjamin Constant, no Bairro Centro, pois os 12 
(doze) segundos é pouco para uma pessoa idosa atravessar. 
 
MARIELA PORTZ (Req. 513/2019) 
 
Req. 513/2019 – Solicita espaço para falar sobre Saúde em nosso Município.  
 
NILSON DO ARTE (Req. 514/2019 e Ind. 157) 
 
Req. 514/2019 – Solicita espaço para falar sobre Guarda Municipal. 
 
- SEOSP: Solicita que seja feito conserto no pavimento da rua Arno Dahmer esquina 
coma rua Regina A. Nothen, em frente a lixeira, no Bairro Moinhos. 
 
- SEOSP: Solicita que seja feito conserto no pavimento da Rua Arno Dahmer esquina com 
a Rua Ludwig Rudolph Ewald, no Bairro Moinhos. 
 
- SEOSP: Solicita que seja recolhido móveis velhos ao lado das lixeiras ao longo da Av. 
Beira-Rio. 
 
- SEOSP: Para que seja feita roçada no entorno do ginásio e pista de caminhada, no Bairro 
Santo Antônio. 
 
- SEOSP: Para que seja feita manutenção na praça do chafariz, pois tem pedras do 
revestimento das muretas do chafariz, soltas. 
 
- SEOSP: Solicita o patrolamento na Rua Caxias do Sul, no Bairro Universitário. 
 
- SEOSP: Para que seja recolhido lixo verde na Rua Pernambuco, em frente ao número 
190, no Bairro São Cristóvão. 
 
- SEOSP: Para que seja recolhido lixo verde na Rua Alagoas, em frente ao n° 195, no 
Bairro São Cristóvão. 
 
SERGIO LUIZ KNIPHOFF (Req. 515/2019) 
 
Req. 515/2019 – Solicita a Secretaria de Obras e Serviços Públicos, as seguintes 
informações: 
- Quais empresas privadas que exploram o fornecimento de água para consumo humano 
no município de Lajeado. 
- Quem fiscaliza e atesta a qualidade da água? 
**************************************************************************************************** 
         Sala Presidente Tancredo de Almeida Neves, 01 de outubro de 2019. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


