
        CÂMARA DE VEREADORES DE LAJEADO 
          Estado do Rio Grande do Sul 
 

   Sessão Ordinária realizada no dia   08/10/2019 
 

      BOLETIM Nº  036-03/2019 

               E X P E D I E N T E 

************************************************************************************************ 
PODER EXECUTIVO: 
 
- PL nº  111-03/2019 – Altera o Art. 1º, da Lei nº 10.881/19, que autoriza o Poder 
Executivo a repassar recurso financeiro e abrir Crédito Suplementar. 
 
- PL nº  112-03/2019 – Autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Especial. 
 
- Ofício n° 767-03/2019 – GAP – VETO ao Projeto de Lei CM nº 066-03/2019 que: 
Determina a transmissão ao vivo e via internet, das licitações do Poder Executivo e Poder 
Legislativo.  
 
- Ofício n° 768-03/2019 – GAP – VETO ao Projeto de Lei CM nº 032-03/2019 que: 
Concede remissão de 100% no Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU para os 
imóveis declarados com áreas de viela pluvial ou viela sanitária.  
 
- Ofício n°0710-03/2019 - Em resposta aos Ofícios nº 497 e 498/2019 do vereador Carlos 
Eduardo Ranzi, em atenção ao ofício 497/2019, a Secretaria Municipal da Educação 
informa que a licitação está concluída e sua execução será regida pelo contrato n° 170-
03/2019.Quanto ao ofício 498/2019, a Secretaria Municipal 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. A Secretaria salienta a 
intenção do Município em adquirir vagas, caso hajam escolas disponíveis à firmarem 
convênios. 
 
- Ofício n°0738-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº CM 547-03/2019 da Senhora 
Vereadora e Presidente a Assessoria Jurídica do Município tem entendimento diverso 
daquele exarado pela Assessoria Jurídica da AVAT. A Secretaria da Administração 
informa que dará encaminhamento ás alterações necessárias na LC nº 01/2016, 
considerando a resposta do Poder Legislativo; informa também que a cópia do ofício CM 
nº 547-03/2019 será arquivado no expediente administrativo que trata das alterações da 
LC nº 01/2016 e, em caso de apontamentos do TCE, encaminhará cópia do mesmo á 
Egrécia Corte de Contas, como justificativa pelo descumprimento. 
 
- Ofício n°0763-03/2019 -   Em resposta ao Ofício nº536/2019 do vereador  Waldir Blau,    
o Departamento de Trânsito  informa que a mesma será avaliada. 



 
- Ofício n°0765-03/2019 - Em resposta aos Ofícios nº 508/2019 do vereador Carlos 
Eduardo Ranzi e Ofício 503/2019 do vereador Antônio Marcos Schefer, em atenção ao 
ofício 508/2019, o Departamento de Trânsito encaminha-lhe cópia da Ata N° 04/2018 do 
Conselho Municipal de Trânsito.Quanto ao ofício 503/2019, o Departamento de Trânsito 
informa que a instalação de câmeras de videomonitoramento em rodovias federais é de 
competência do órgão responsável pela via, ou seja, o DNIT. 
 
- Ofício n°0769-03/2019 - Em resposta aos Ofícios nº 555/2019 do vereador Ernani 
Teixeira da Silva,  a Secretaria do Planejamento e Urbanismo  informa que realizou 
vistoria no local e emitiu notificação ao proprietário para que providencie a limpeza e 
roçada do imóvel. 
 
- Ofício n°0770-03/2019 - Em resposta aos Ofícios nº 566/2019 do vereador Antônio 
Marcos Schefer,  o Departamento de Recursos Humanos encaminha-lhe cópia do 
relatório solicitado. 
 
- Ofício n°0773-03/2019 - Em resposta aos Ofícios nº 567/2019 do vereador Antônio 
Marcos Schefer,  a Secretaria de Obras e Serviços Públicos informa que enviou notificação 
para que a  empresa RGE Sul Distribuidora de Energia providencie a substituição do 
referido poste. 
 
- Ofício n°0774-03/2019 - Em resposta aos Ofícios nº 546/2019 do vereador Sergio Miguel 
Rambo, a Secretaria do Meio Ambiente informa que os contêineres foram alocados nas 
vias de passeio, a fim de evitar acidentes e demais transtornos relacionados ao trânsito, 
sendo que até o momento, não foram recebidas reclamações de transeuntes junto à 
Secretaria. Por oportuno, a Secretaria informa que a sugestão apresentada será 
mencionada na próxima reunião do Projeto Lixo Certo para conhecimento e providências 
cabíveis. 
***************************************************************************************************** 
WALDIR SÉRGIO GISCH (Ind. 158) 
 
- SESP: Solicita a instalação de um semáforo no cruzamento da Av. Benjamin Constant 
com a Rua Paulo J. Schlabitz, no bairro Montanha, devido ao grande fluxo de veículos no 
local. 
 
- SESP: Solicita a instalação de um semáforo no cruzamento da Rua João Abott com a Rua 
Santos Filho, no bairro Centro, junto ao Parque dos Dick, devido ao grande fluxo de 
veículos no local, bem como o elevado número de acidentes que ali ocorrem. 
 
PAULO ADRIANO DA SILVA (Req. 516/2019) 
 
Req. 516/2019 – Solicita a Secretaria da Educação, informações sobre a EMEF São bento. 

 Como anda o processo com a Certel para colocação de um novo transformador na 
rede? 

 Quem vai fazer a adequação das instalações elétricas? 



 Se já foi feito o projeto elétrico para abertura de processo de licitação? 

 Os equipamentos que vieram do Governo Federal já foram instalados? 
 
CARLOS EDUARDO RANZI (Req. 517, 518 e 519/2019) 
 
Req. 517/2019 – Solicita a Secretaria de Segurança Pública, providências quanto ao 
barulho e baderna nos finais de semana, nas proximidades do atacado Rede Super, junto 
à BR 386. 
 
Req. 518/2019 – Solicita ao Poder Executivo e Univates, o número de crianças atendidas 
pela Unidade de Pronto Atendimento (UPA) mensalmente (dos últimos 12 meses), bem 
como o a representação em percentual em relação ao total de atendimentos. 
 
Req. 519/2019 – Requer o envio de ofício ao Poder Executivo, solicitando 
encaminhamento de projeto à CERTEL, de instalação de subestação de energia junto à 
EMEF São Bento. Atualmente a rede elétrica disponível na escola é insuficiente e os ares-
condicionados não podem ser ligados, prejudicando os trabalhos no educandário. 
Solicito ainda ao Poder Executivo que conserte os 2 banheiros da escola que encontram-
se interditados. 
 
WALDIR BLAU (Req. 520/2019) 
 
Req. 520/2019 – Solicita espaço para falar sobre a inundação na Décio Martins Costa. 
 
ANTÔNIO MARCOS SCHEFER (Ind. 159) 
 
- SEOSP: Solicita que seja providenciado urgentemente o recolhimento do lixo verde 
localizado no Cemitério Municipal, do bairro Florestal. 
 
- SEOSP: Solicita a pedido dos moradores da Rua Pedro Júlio Dieter, no bairro Imigrante, 
que seja feito o calçamento da mesma, pois eles reclamam que devido à quantidade de 
buracos, está muito difícil à travessia tanto de veículos quanto de pedestres no local. 
 
- SEOSP: Solicita melhorias como patrolamento e colocação de material (brita/saibro) na 
Rua Romeu Júlio Scherer, no bairro Planalto, parte onde não possui calçamento, pois os 
moradores reclamam da grande quantidade de buracos que há no local. 
 
- 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 R. Willibaldo Etgeton, no bairro Planalto. 
 
- Trânsito: Solicita a colocação de uma sinaleira na interseção entre a Avenida João 
Alberto Schmidt com a Rua João Sebastiany, no bairro Montanha, pois devido ao grande 
fluxo de veículos, os acidentes estão sendo frequentes no local. 
 



- SEOSP: Solicita que sejam tomadas as devidas providências quanto aos bueiros 
localizados na Rua Bento Rosa, onde há o acesso a BR 386, no bairro Hidráulica, pois em 
dias de chuva intensa os mesmo estão causando alagamentos o que gera grandes 
transtornos aos motoristas e pedestres que circulam no local. 
 
- SEOSP: Solicita a substituição de uma lâmpada queimada na Rua Borges de Medeiros, 
proximidades da residência nº 101, tendo em vista que passar no local a noite está se 
tornando muito perigoso para os moradores. 
 
ERNANI TEIXEIRA DA SILVA (Req. 521, 522, 523 e 524/2019 e Ind. 160) 
 
Req. 521/2019 – 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 Praça de Lazer, 
em frente à Emei Risque e Rabisque, no Bairro Centro, pois o poste está podre e caindo. 
Fotos Anexas. 
 
Req. 522/2019 – Requer o envio de ofício à Empresa de Telecomunicações OI, solicitando 
para que sejam trocados os postes de madeira por postes de concreto, em frente à Emei 
Criança Esperança, na Rua Henrique Stein Filho, no Bairro Conservas, pois os mesmos 
estão podres e caindo. Fotos Anexas. 
 
Req. 523/2019 – Solicita ao Poder Executivo, que sejam notificados os proprietários dos 
terrenos localizados na Rua Henrique Stein Filho, trecho entre a Av. Beira Rio até a Rua 
Maria José Rodrigues, no Bairro Conservas, para que os mesmos providenciem a 
construção das calçadas de passeio nos dois sentidos, pois os pedestres, principalmente 
as crianças que frequentam o Colégio São João Bosco se obrigam a transitar na pista de 
rolamento, por falta das mesmas, o que poderá ocasionar graves acidentes. Cabe salientar 
ainda, conforme o combinado com o Secretário Municipal de Obras, que a Prefeitura 
Municipal realizará a construção de calçada de passeio nas Áreas Verde, nos trechos 
acima. Foto Anexa. 
 
Req. 524/2019 – Solicita ao Departamento de Trânsito, que informe a esta Casa 
Legislativa, se mudou os critérios para a instalação de faixas elevadas e/ou quebra-molas 
nas vias públicas da nossa cidade. Pois, nota-se que há vários pedidos para tal, e não 
estão sendo instaladas. 
 
- Solicita o recolhimento de lixo verde/seco, na Rua Pedro Américo, em frente à 
residência de nº 289, no Bairro Centenário. Foto Anexa. 
 
- Solicita a reforma do abrigo (parada de ônibus) e a colocação de assento (banco), 
situado na Av. Senador Alberto Pasqualini, n° 2112, no Bairro Universitário. Foto Anexa. 
 
ELOEDE MARIA CONZATTI (Req. 525, 526, 527/2019) 
 
Req. 525/2019 – Solicita ao Poder Executivo, que verifique o trabalho da Vigilância de 
Saúde – Vigilância Sanitária. Há muitas reclamações quanto ao trabalho dos agentes 
fiscalizadores, da maneira que chegam aos estabelecimentos. Justificativa: É um ato que 



deverá ser feito, mas com diálogo e mais cuidado, porque atualmente estamos passando 
por um cenário de muito desemprego, inúmeros estabelecimentos fechando suas portas. 
 
Req. 526/2019 – Solicita o envio de ofício à Paróquia do São Cristovão, localizada na Rua 
11 de Junho nº 77, no Bairro São Cristovão, parabenizando pela celebração Inter – 
Religiosa pela PAZ, ocorrida na Igreja São Francisco de Assis no dia 04 de outubro de 
2019. Estiveram presentes representantes de 5 religiões. Esta data marca os 800 anos do 
encontro de São Francisco com o Sultão do Egito Al – Kamil. Além de ser a data da morte 
de São Francisco – Protetor da Natureza. 
 
Req. 527/2019 – Solicita o envio de ofício ao Conselho Tutelar, parabenizando os novos 
conselheiros que irão atuar em prol das crianças e dos adolescentes do nosso município 
que consigam desenvolver esse belíssimo trabalho para a construção de uma sociedade 
mais justa. 
 
NILSON DO ARTE (Req. 529/2019 e Ind. 161) 
 
Req. 529/2019 – Solicita o envio de ofício para a Secretaria de Obras e Serviços Públicos 
solicitando: 

 Conserto asfáltico na rua Carlos Von Koseritz, no trecho em frente ao Hospital 
Bruno Born. Pois está muito esburacada, e neste trecho há muito trânsito de 
ambulâncias. 

 Conserto asfáltico na Av. Senador Alberto Pasqualini, trecho entre a Av. 
Amazonas e a rua Pedro Petry. 

 Patrolamento e colocação de material na rua Ibiaçú, no bairro Santo Antônio. Pois 
em dias de chuvas está entrando água nas casas desta rua. 

 
- SEOSP: Solicita a troca de lâmpadas em vários pontos da Av. Carlos Sphor Filho. 
 
ARILENE MARIA DALMORO (Req. 530/2019) 
 
Req nº 530/2019 -  Solicita a Mesa Diretora desta Casa Legislativa, que seja realizada 
uma homenagem com a entrega de uma placa oficial alusiva ao 21º Aniversário de 
instalação do Comando Regional de Polícia Ostensiva – CRPO no Município de Lajeado.  
Solicitamos que a referida homenagem seja realizada no dia 15 de outubro de 2019, 
durante a Sessão Ordinária da Câmara de Vereadores. 
**************************************************************************************************** 
         Sala Presidente Tancredo de Almeida Neves, 08 de outubro de 2019. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


