
        CÂMARA DE VEREADORES DE LAJEADO 
          Estado do Rio Grande do Sul 
 

   Sessão Ordinária realizada no dia   29/10/2019 
 

      BOLETIM Nº  039-03/2019 

               E X P E D I E N T E 

************************************************************************************************ 
PODER EXECUTIVO: 
 
- PL nº  118-03/2019 -   Cria o Programa Zeladoria nas Calçadas, dispõe sobre sua 
execução e dá outras providências. 
 
- PL nº  119-03/2019 – Inclui ação na Lei nº 10.446/17 (PPA) e na Lei nº 10.676/18 (LDO) e 
autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Especial. 
 
- PL nº  120-03/2019 – Autoriza a contratação temporária de excepcional interesse público 
de 02 (dois) monitores de creche. 
 
- Ofício nº 822-03/2019 – GAP -  VETO aos §§ 2º e 3º do Art. 5º do Projeto de Lei CM nº 
046-03/2019, que “Altera dispositivos nos parágrafos do art. 5º da Lei Municipal nº 8.136, 
de 15 de abril de 2009”. 
 
- Ofício n°0803-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº565/2019 do vereador Carlos Eduardo 
Ranzi,   a Secretaria da Saúde encaminha-lhe a relação de custos mensais da UPA 24 
horas, conforme solicitado. 
 
- Ofício n°0817-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº603/2019 do vereador Paulo Adriano 
da Silva, Ofício 606/2019 do vereador Carlos Eduardo Ranzi e Ofício 608/2019 do 
vereador Ernani Teixeira da Silva,   em atenção aos ofícios 603 e 606/2019, a SEPLAN 
informa que o projeto foi encaminhado à CERTEL e o orçamento entregue à Secretaria da 
Educação para andamento ao processo licitatório das obras. Quanto ao ofício 608/2019, a 
SEPLAN informa que os proprietários dos lotes foram notificados para que 
providenciem a execução das calçadas de passeio público. 
 
- Ofício n°0821-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº  625/2019 do vereador Carlos Eduardo 
Ranzi,  a Procuradoria-Geral do Município informa que a Lei n° 10.820/2019 está sendo 
analisada para possível ajuizamento de ADIN, por vício de iniciativa. 
***************************************************************************************************** 
FEDERAIS: 
 
- CAIXA FEDERAL - Ofício n°0670 / 2019 – REGOVNH – Assunto: Autorização de 
Início de objeto, ref. contrato de repasse OGU  nº 872565/2018 – OPERAÇÃO: 1055797-16 



- Veículos para serviço de inspeção. Com relação ao contrato supracitado, informamos a 
conclusão da verificação do resultado do processo licitatório, estando o objeto apto ao 
início de execução; alertamos que até o presente momento não houve crédito do recurso 
por parte do Gestor; informamos que a responsabilidade pelos aspectos legais de 
processo licitatório é do tomador do recurso; a verificação restringe-se á comparação 
entre o objeto e custos aprovados na análise e aqueles licitados. Destacamos que esta 
operação enquadra-se na PORTARIA INTERMINISTERIAL MPOG/MF/CGU Nº 
424/2016, de 30/12/2016. 
**************************************************************************************************** 
ESTADUAIS: 
 
 -  CERTEL  Energia em atenção ao Ofício nº 459-03/2019, sobre a instalação de postes e 
rede de baixa tensão na Rua Ana Maria Shuller, Bairro Moinhos D´ Água. 
***************************************************************************************************** 
JONES BARBOSA DA SILVA: (Projeto de Lei CM N° 085-03/2019) 
 

- Projeto de Lei CM N° 085-03/2019 – Denomina de Rua João Antonio Flores a Rua B, 
localizada no Loteamento Dauernheimer, no bairro Campestre. 

 
JONES BARBOSA DA SILVA: (Projeto de Lei CM N° 086-03/2019) 
 
- Projeto de Lei CM N° 086-03/2019 – Denomina de Área Verde Renita Schneider Kunz a 
Àrea Verde lcoalizada na Rua Rio de Janeiro, esquina com a Rua Rio Grande do Sul e 
com a Rua Palmeirinhas (matrícula 47.872, setor 11, quadra 65, lote 650), localizada no 
bairro Santo André. 

****************************************************************************************************
CARLOS EDUARDO RANZI (Req. 544, 545 e 546/2019) 

 
Req. 544/2019 – Solicita a Secretaria da Educação, se há superlotação de crianças nas salas 
de aula das Escolas Municipais de Educação Infantil. 
 
Req. 545/2019 – Solicita ao Poder Executivo, vistoria da estrutura física do posto de saúde 
do bairro São Bento e o valor investido na reforma do local realizada ainda em 2019. 
 
Req. 546/2019 – Solicita ao DAER, a instalação de faixa elevada na ERS-421, km 1,1 (em 
frente à Escola Infantil Semear), no bairro Conventos. 
 
ADI CERUTTI (Req. 547/2019) 
 
Req. 547/2019 – Solicita espaço para falar sobre o estado de conservação da ERS 421, no 
Bairro Conventos. 
 
ERNANI TEIXEIRA DA SILVA (Ind. 168) 
 



- Solicita o patrolamento, colocação de material (saibro/brita), na Rua Paraíba, alça de 
acesso à BR 386, no Bairro Hidráulica, a mesma encontra-se em precário estado de 
conservação, contendo várias valetas e buracos, causando enormes dificuldades aos 
usuários. Fotos Anexas. 
 
- Solicita o recolhimento de lixo verde/seco, na Praça Theobaldo Stein, situada na Rua 
Antônio Silvestre Arenhart, no Bairro Jardim do Cedro. Fotos Anexas. 
 
- Solicita a colocação de um tampão na boca de lobo, localizada na Av. Castelo Branco, 
esquina com a Rua Carlos Sphor Filho, no Bairro Moinhos, pois há pedras caídas dentro 
da mesma, o que acaba entupindo a referida boca de lobo. Foto Anexa.  
 
- Solicita para que seja erguido o calçamento ou completado com asfalto os buracos, na 
Rua Julio May, trecho compreendido entre a Rua Bento Gonçalves até a Rua Décio 
Martins Costa, no Bairro Centro, devido as reclamações dos usuários contribuintes. Fotos 
Anexas. 
 
- Solicita o recapeamento com asfalto na Rua Cap. Leopoldo Heineck, trecho 
compreendido entre a Rua Julio May e a Rua Borges de Medeiros, no Bairro Centro, pois 
há vários desníveis e buracos no referido calçamento, inclusive, os veículos que ali 
transitam, acabam batendo a parte debaixo dos mesmos. Fotos Anexas. 
 
- Solicita o recolhimento de lixo verde/seco, na Rua Olavo Bilac, esquina com a Rua 
Dona Leopoldina, no Bairro Florestal. Foto Anexa.  
 
- Solicita o recolhimento de lixo verde/seco, na Rua Olavo Bilac, esquina com a Rua 
Dona Theresa Christina, no Bairro Florestal. Foto Anexa. 
 
- Solicita o recolhimento de lixo verde/seco, na Av. Senador Alberto Pasqualini, em 
frente ao nº 3941, Bairro Universitário. Foto Anexa. 
 
- Solicita ao Departamento de Trânsito, para que providencie urgentemente a pintura do 
meio fio de amarelo, reforçando a placa de “proibido estacionar”, pois ali dá acesso à 
calçada de passeio, na Av. Senador Alberto Pasqualini, em frente ao prédio de nº 2322, no 
Bairro Universitário. Conforme as fotos anexas, percebe-se que o carro branco está 
estacionado, o que dificulta a passagem dos pedestres, sendo obrigados a andarem na 
referida pista de rolamento. 
 
ANTÔNIO MARCOS SCHEFER (Req. 548 e 549/2019 e Ind. 169) 
 
 Req. 548/2019 – Solicita ao Poder Executivo, seja feita uma vistoria com urgência no 
prédio onde se encontra o Posto de Saúde do bairro São Bento, visto que há muitas 
rachaduras nas paredes. E que sejam tomadas as devidas providências sobre isso, tendo 
em vista o perigo gerado a todos que frequentam o local. 
 



Req. 549/2019 – Solicita ao Poder Executivo, uma ambulância a disposição 24 horas na 
UPA, visto que quando há a necessidade de transferência de pacientes para o Pronto 
Atendimento do HBB os mesmos por muitas vezes tem que aguardar por horas o que 
pode trazer ainda mais complicações para o seus estados de saúde. 
 
- SEOSP: Solicita melhorias na pracinha localizada na Rua Ivo Franz, como mais 
iluminação e a colocação de cercas no entorno da mesma, para assim evitar acidentes no 
local. 
 
- SEOSP: Solicita a substituição de lâmpada queimada nos endereços citados abaixo: 
* Na Rua Palmeirinha, em frente à residência nº 51, no bairro Santo André. 
 
- SEDETAG: Solicita limpeza e roçada nos endereços citados abaixo, tendo em vista que o 
mato está altíssimo nestes locais. 
* Na área verde localizada na rua D, proximidades da residência Nº 51, no bairro Jardim 
do Cedro. 
 
- Trânsito: Solicita a colocação de um quebra- molas ou de algum outro tipo de redutor 
de velocidade na Rua Carlos Kronhardt, proximidades da residência nº 483, no bairro 
Conventos, pois os moradores reclamam do perigo de acidentes devido à alta velocidade 
que os veículos circulam no local. 
 
- SEOSP: Reitera a solicitação de substituição de duas lixeiras localizadas na Rua Dois 
Irmãos no Bairro Conservas, visto que nas existentes no local não se pode colocar lixos, 
pois estão totalmente estragadas. 
 
- SEOSP: Solicita a limpeza da BOCA DE LOBO, localizada na Rua Angêlo Pulitta, 
proximidades da residência nº 641, no Bairro Conventos, visto que o mesmo se encontra 
em condições precárias de conservação, ocasionando alagamentos na mesma. E também 
a colocação de lixeiras no local. 
 
- SEOSP: Solicita melhorias como patrolamento e colocação de material (brita/saibro) na 
Rua Arno Stange, no bairro Conventos, pois os moradores reclamam da grande 
quantidade de buracos que há no local. 
 
SERGIO MIGUEL RAMBO (Req. 550/2019 e Ind. 170) 
 
Req. 550/2019 – Solicita espaço para falar sobre os postos de Saúde. 
 
SEOSP: Solicita a limpeza das valas, patrolamento e colocação de material na Rua Benno 
Schmitt, no Bairro Conventos. 
 
SEOSP: Solicita a limpeza das valas na Rua Ulysses Guimarães próximo à Rua Bom 
Retiro do Sul, no Bairro Olarias. Pedimos uma certa urgência no referido serviço para 
não entrar agua na residências próximas. 
 
PAULO ADRIANO DA SILVA (Ind. 171) 



 
- SEOSP: Solicita uma revisão noturna na Iluminação pública nas ruas Balduino Drexler, 
Carlos Koefender, Joao Telino, e Pedro Krug localizadas no Bairro Morro 25. 
 
- SEOSP: Solicita providências quanto ao acesso à UPA, devido ao grande fluxo de 
veículos no local, este acesso necessita de melhorias. 
 
- SEOSP: Solicita uma revisão nas paradas de ônibus da cidade, fazendo o conserto nos 
pontos que estão em estado de má conservação. 
 
NILSON DO ARTE (Req. 551 e 552/2019 e Ind. 172) 
 
Req. 551/2019 – Solicita ao Departamento de Trânsito, que sejam retirados tachões do 
centro da rua Sidônia Prediger, pois os mesmos estão quebrados e soltos, cortando os 
pneus dos automóveis que ali transitam. Sugerimos que seja feita pintura de sinalização 
no local dos tachões. 
 
Req. 552/2019 – Solicita a Secretaria do Meio Ambiente, que seja instalada uma 
(bituqueira) junto a porta de entrada da UPA. Pois as pessoas acabam jogando “bitucas” 
de cigarro no chão, poluindo o ambiente. 
 
- SESP: Solicita que seja instalada uma placa de sinalização (PARE) na rua Eugênia Christ 
esquina com Maria Joana de Freitas, no Bairro Santo Antônio. 
 
- SEOSP: Solicita que sejam trocadas lâmpadas queimadas em vários pontos da 
Av. Carlos Sphor Filho. 
 
JONES BARBOSA DA SILVA (Req. 553, 554, 555 e 556/2019) 
 
Req. 553/2019 – Solicita ao Poder Executivo, a elaboração de estudo de viabilidade de 
implantação de Postos de Saúde nos bairro Bom Pastor, Moinhos D’Água, Igrejinha e 
Planalto. 
 
Req. 554/2019 – Solicita a Secretaria da Educação, que todas as Escolas Municipais de 
Educação Infantil passem a contar com zelador e o mesmo também possa executar 
pequenos serviços de reparos nas Escolas, garantindo assim mais segurança aos 
educandários. 
 
Req. 555/2019 – Solicita a Secretaria da Educação, a elaboração de projeto e posterior 
implantação de saídas de emergência para todas as Escolas Municipais de Educação 
Infantil. 
 
Req. 556/2019 – Solicita ao Poder Executivo, que os valores que Lajeado receberá 
referente à parcela do Pré-Sal, sejam aplicados na Educação, já que o Prefeito manifestou 
que ainda não sabe onde irá investir. 
**************************************************************************************************** 
         Sala Presidente Tancredo de Almeida Neves, 29 de outubro de 2019. 


