
        CÂMARA DE VEREADORES DE LAJEADO 
          Estado do Rio Grande do Sul 
 

   Sessão Ordinária realizada no dia   15/10/2019 
 

      BOLETIM Nº  037-03/2019 

               E X P E D I E N T E 

************************************************************************************************ 
PODER EXECUTIVO: 
 
- PL nº  113-03/2019 – Revoga a Lei nº 10.890 de 24 de setembro de 2019.  
 
- PL nº  114-03/2019 – Autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Especial. 
 
- Ofício n°0771-03/2019 - Em resposta aos Ofícios nº 552/2019 do vereador Carlos 
Eduardo Ranzi  a Secretaria do Trabalho, Habitação e Assistência Social informa que está 
ciente de suas obrigações e que dentro dos serviços ofertados, todos os munícipes são 
atendidos de forma igualitária, independente do local em que residem ou situação 
socioeconômica, sempre atendendo aos critérios estabelecidos em Lei. 
 
- Ofício n°0785-03/2019 - Em resposta aos Ofícios nº 585/2019 do vereador Carlos 
Eduardo Ranzi e Ofício 591/2019 do vereador Ernani Teixeira da Silva,  em atenção ao 
ofício 585/2019, a Administração Municipal  informa que fará a análise do interesse 
público.Quanto ao ofício 591/2019, a Administração Municipal informa que, em consulta 
ao cadastro imobiliário, constatou que o imóvel mencionado não pertence ao Município. 
 
- Ofício n°0787-03/2019 - Em resposta aos Ofícios nº 559/2019 do vereador Sergio Miguel 
Rambo, a Procuradoria-Geral do Município informa  que a referida empresa não possui 
edital de licitação, mas sim, o Poder Executivo está realizando a licitação para 
contratação de empresa que preste serviços terceirizados em diversos postos de trabalho. 
No que se refere ao andamento da licitação, o Poder Executivo aguarda decisão do Poder 
Judiciário. 
 
- Ofício n°0788-03/2019 - Em resposta aos Ofícios nº  554/2019 do vereador Carlos 
Eduardo Ranzi,  a Secretaria da Saúde informa que o estoque de fraldas do Setor de 
Medicamentos do Estado encontra-se normalizado. 
 
- Ofício n°0793-03/2019 - Em resposta aos Ofícios nº 504, 505, 506 e 511/2019 do vereador 
Carlos Eduardo Ranzi e Ofício 513/2019 do vereador Paulo Adriano da Silva, em atenção 
ao ofício 504/2019, a Procuradoria-Geral do Município informa que: a) a concessão de 
uso da lancheria do Parque do Imigrante está sob litígio judicial, e o Município aguarda a 
desocupação do imóvel. Desde já, destaca que está sendo elaborado termo de referência 
para a licitação de concorrência pública; b) no que se refere ao restaurante localizado no 



Parque do Imigrante, a administração municipal informa que também está elaborando 
termo de referência para a licitação de concorrência pública que será realizada.No que se 
refere aos ofícios 505 e 506/2019, a Administração Municipal informa que, em 
observância a Lei Federal N° 12.527/2011, as informações solicitadas estão disponíveis 
para consulta no Portal da Transparência do Município. Em atenção ao ofício 511/2019, a 
SEOSP informa que o Parque Beira-Rio encontra-se em fase de conclusão de projeto. 
Quanto ao Parque Piraí, informa que será investido aproximadamente o valor de R$ 
266.398,38, sendo que neste valor está incluso a pavimentação da pista, o cercamento das 
quadras, a instalação de playground, gramado sintético e projeto de iluminação. Quanto 
ao ofício 513/2019, a SEOSP solicita que seja informada a data e horário em que o fiscal 
das obras poderá dispôr da tribuna para esclarecimentos. 
 
- Ofício n°0796-03/2019 - Em resposta aos Ofícios nº 590/2019 do vereador Ernani 
Teixeira da Silva, a SEPLAN informa que proprietário do lote foi notificado para que 
providencie a execução da calçada de passeio. 
**********************************************************************************************  
FEDERAIS: 
 
Caixa Econômica Federal - Ofício n°0575 /2019 / REGOVNH -  ASSUNTO: Informação 
sobre contrato de financiamentos celebrado com a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, 
com recurso do(a) DEPÓSITOS DO FGTS. Informamos, neste momento alguns pontos do 
referido Contrato:  o Contrato nº 505.372-01/2019/MDR, tem por finalidade OBRAS DE 
QUALIFICAÇÃO VIÁRIA DO MUNICÍPIO DE LAJEADO/RS; o valor repassado por 
conta do(a) DEPÓSITOS DO FGTS é de R$ 19.033.148,28, tendo o Município de Lajeado, 
se comprometido com a contrapartida de R$ 1.001.744,65, correspondente a 5% do valor 
do investimento total, o prazo previsto para execução contratado é 12 meses; quaisquer 
informações poderão ser adquiridas nesta Superintendência Regional. 
***************************************************************************************************** 
ESTADUAIS: 
 
- Tribunal de Contas do Estado encaminha as Contas de Governo do Executivo 
Municipal de Lajeado referente ao Exercício de 2017 
 
 - Empresa OI em atenção ao Ofício nº 435-03/2019 retirada de telefone público na Av. 
Benjamin Constant com a Rua Alberto Torres. 
 
 - Empresa OI em atenção ao Ofício nº 434-03/2019 retirada de telefone público na Av. 
Benjamin Constant com a Rua João Sebastiany. 
*************************************************************************************************** 
MUNICIPAIS 
 
- Câmara de Vereadores de Mato Leitão em atenção ao Ofício nº 478-03/2019 referente a 
Moção de Apoio a Não privatização dos Correios. 
***************************************************************************************************** 
NILSON DO ARTE: (Projeto de Lei CM N° 080-03/2019) 
 



- Projeto de Lei CM N° 080-03/2019 – Institui multa para a empresa concessionária do 
abastecimento de água potável. O índice de 10% de desconto no valor total da conta do 
usuário, impressa na fatura de pagamento, para o NÃO fornecimento de água. Quando a 
interrupção ultrapassar o período de (6) seis horas sem abastecimento. 

 
WALDIR BLAU (Ind. 162) 
 
- SEOSP: Solicita o patrolamento da Rua Pedro Beuren entrada para Nova Santa Cruz. 
 
ELOEDE MARIA CONZATTI (Req. 531 e 532/2019) 
 
Req. 531/2019 – Solicita o envio de ofício ao Sr. Alexsander Cerentini Pacico, gerente da 
Corsan de Lajeado, para que o mesmo informe quais foram as causas da falta de água no 
período de 09/10 à 11/10 e apenas normalizando no dia 12/10, prejudicando inclusive 
escolas de educação infantil e outras entidades. 
* Quais as medidas emergenciais que serão adotadas já que as estações mais quentes do 
ano estão se aproximando; 
* Se a empresa está projetando a construção de novos reservatórios para amenizar a falta 
de agua; 
* Se estão sendo realizadas manutenções preventivas nas bombas de abastecimento e 
com as novas ligações. 
Justificativa: Sabemos que no ano de 2018 e início de 2019 os bairros mais afetados com a 
falta de agua foram; Santo Antônio, Campestre e Jardim do Cedro. Precisamos melhorar 
e agilizar o atendimento, isso se faz necessário para atender com dignidade a população. 
 
Req. 532/2019 – Solicita espaço para falar sobre a Educação no Rio Grande do Sul. 
 
CARLOS EDUARDO RANZI (Req. 533, 534, 535 e 536/2019) 
 
Req. 533/2019 – Solicita ao Poder Executivo, a revisão, conserto, atualização e aquisição 
de novos computadores das salas de informática das Escolas Públicas Municipais, 
notadamente da EMEF Alfredo Lopes da Silva, localizada no bairro Morro 25. 
 
Req. 534/2019 – Solicita espaço para falar sobre as visitas a todas as Escolas Públicas 
Municipais de Lajeado. 
 
Req. 535/2019 – Solicita ao Poder Executivo, os motivos pelos quais está descumprindo a 
Lei Municipal nº 10.820/2019, a qual prevê a publicação nos sítios eletrônicos dos órgãos 
da administração direta e indireta, de listagem dos empregados de empresas prestadores 
de serviços terceirizados. Solicita ainda que envie a esta Casa Legislativa a relação de 
todos os empregados de empresas terceirizadas que possuem contrato com o nosso 
município. 
 
Req. 536/2019 – Solicita ao Poder Executivo, o fechamento da parte superior do ginásio 
da EMEF Alfredo Lopes da Silva, localizada no bairro Morro 25. 
 



NILSON DO ARTE (Req. 537/2019 e Ind. 163) 
 
Req. 537/2019 – Solicita espaço para falar sobre a falta de água no município. 
 
- SEOSP: Solicita a troca de lâmpada na Av. Senador Alberto Pasqualini, em frente ao nº 
2340. 
 
- SEOSP: Solicita a troca de lâmpada na esquina das ruas Silva Jardim com a Av. 
Benjamin Constant. 
 
- SEOSP: Solicita que seja instalado ponto de luz, braço e lâmpada nas esquinas das ruas 
Sabiá com a Av. Senador Alberto Pasqualini. 
 
- SEOSP: Solicita a troca de lâmpada na rua Saldanha Marinho, em frente ao Cascão 
esportes, no Centro da cidade. 
 
- SEOSP: Solicita a pintura dos muros da creche Cantinho Mágico, no bairro Santo 
Antônio. 
- SEDETAG: Solicita o conserto do motor do chafariz da praça da rua Silva Jardim, no 
centro da cidade. 
 
ERNANI TEIXEIRA DA SILVA (Ind. 164) 
 
- Solicita a abertura das valetas ao redor da área verde, na Rua Luiza Eckardt, esquina 
com a Rua Décio Senir Zimmer, Bairro Floresta. Fotos Anexas. 
 
- Solicita o patrolamento, colocação de material (saibro/brita), nas Ruas Armindo Auler e 
Dorval dos Santos Silveira, no Bairro Jardim do Cedro, as mesmas encontram-se em 
precário estado de conservação, contendo várias valetas e buracos, causando enormes 
dificuldades aos usuários. Fotos Anexas. 
 
- Solicita a limpeza e a desobstrução da boca de lobo, na Rua Antônio Silvestre Arenhart, 
em frente ao prédio de nº 1080, no Bairro Jardim do Cedro, assim como, a recolocação de 
grade de proteção, pois está entupido e as águas da chuva correndo por cima, ficando na 
pista de rolamento. Foto Anexa. 
 
- Solicita ao Departamento de Trânsito, a recolocação da placa indicativa, com o nome da 
Praça de Lazer Theobaldo Stein, na Rua Antônio Silvestre Arenhart, Bairro Jardim do 
Cedro. Foto Anexa.  
 
- Solicita ao Departamento de Trânsito, a recolocação das placas indicativas com o nomes 
das Ruas Raymundo Sieben e Luiza Echardt, no Bairro Floresta, pois as mesmas estão 
jogadas no chão, inclusive novas. Foto Anexa. 
 
- Solicita a Secretaria Municipal da Cultura, Esporte e Lazer, reforma geral na tela de 
proteção do campo de futebol na área Verde, Rua Antônio Silvestre Arenhart, no Bairro 
Jardim do Cedro, e se possível, a colocação de grama onde falta, assim como, o 



cercamento seja efetuado para manter o campo limpo para os moradores terem lazer com 
a família. Fotos Anexas. 
 
- Solicita o recolhimento de lixo verde/seco, na Av. Senador Alberto Pasqualini, ao lado 
da Igreja Nossa Senhora da Conceição, no Bairro Universitário. 
 
- Solicita ao Departamento de Trânsito, uma avaliação para a instalação de uma faixa 
elevada, na Rua Frederico Bertholdo Schneider, nas proximidades da esquina com a Rua 
Bagé, no Bairro Universitário, pois os veículos passam em velocidade avançada, o que 
poderá ocasionar graves acidentes. Foto Anexa. 
 
- Solicita ao Departamento de Trânsito, uma avaliação para a instalação de uma faixa 
elevada, na Av. Amazonas, do lado direito – sentido do Bairro Santo André ao Bairro 
Universitário, nas proximidades da Rua Coelho Neto, pois para dobrar à Rua Frederico 
Bertholdo Schneider, local perigoso para ocasionar graves acidentes. Foto Anexa. 
**************************************************************************************************** 
         Sala Presidente Tancredo de Almeida Neves, 15 de outubro de 2019. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


