
        CÂMARA DE VEREADORES DE LAJEADO 
          Estado do Rio Grande do Sul 
 

   Sessão Ordinária realizada no dia   05/11/2019 
 

      BOLETIM Nº  040-03/2019 

               E X P E D I E N T E 

************************************************************************************************ 
PODER EXECUTIVO: 
 
- PL nº  121-03/2019 -  Altera art. 7º da Lei nº 10.330, de 28 de dezembro de 2016, que 
dispõe sobre a estrutura administrativa do Poder Executivo Municipal de Lajeado. 
   
- PL nº  122-03/2019 – Aprova a planta de valores dos imóveis, estabelece a política 
tributária para o exercício de 2020 e dá outras providências. 
 
- PL nº  123-03/2019 – Autoriza o Poder Executivo a conceder remissão total dos créditos 
tributários oriundos de Taxa de Licença e Localização das Entidades de Assistência 
Social do Município.  
 
- PL nº  124-03/2019 – Estima a receita e fixa a despesa do Município de Lajeado para o 
exercício de 2020.  
 
- Ofício n°0823-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº 587/2019 do vereador Carlos Eduardo 
Ranzi  a STHASl informa que acompanha, fiscaliza e orienta as entidades que compõem 
a rede socioassistencial, cadastradas no Conselho Municipal de Assistência Social – 
CMAS, na condução da gestão estrutural para funcionamento e oferta dos serviços, 
programas e projetos de forma qualificada. Com relação ao Abrigo São Chico, a 
Secretaria esclarece que, a entidade, de forma organizada, está buscando parceria com a 
comunidade, no sentido de ter apoio e compreensão, na busca de um novo local para a 
instalação da entidade. 
 
- Ofício n°0824-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº 604/2019 do vereador Carlos Eduardo 
Ranzi e Ofício 609/2019 do vereador Ernani Teixeira da Silva, em atenção ao ofício 
604/2019, a Secretaria de Segurança Pública informa que encaminhou à Brigada Militar a 
solicitação apresentada. Quanto ao ofício 609/2019, o Departamento de Trânsito informa 
que a instalação de redutores de velocidade é realizada, dando prioridade à escolas, 
praças, unidades de saúde e locais de grande aglomeração de pessoas. 
**************************************************************************************************** 
ILDO PAULO SALVI: (Projeto de Lei CM N° 087-03/2019) 
 

- Projeto de Lei CM N° 087-03/2019 – Altera o artigo 34 da Lei n° 5.848/96, que “institui 
o código de edificações de Lajeado e dá outras providências”. 



 
ILDO PAULO SALVI: (Projeto de Lei CM N° 088-03/2019) 
 
- Projeto de Lei CM N° 088-03/2019 – Acrescenta incisos ao primeiro parágrafo do artigo 
179 da Lei n° 5848/96 que “institui o código de edificações de Lajeado e dá outras 
providências”. 
*****************************************************************************************************
ERNANI TEIXEIRA DA SILVA (Req. 557/2019 e Ind. 173) 
 
Req 557/2019 – Solicita o envio de ofício à Empresa de Telecomunicações OI, reiterando o 
pedido para que seja trocado o poste de madeira por um poste de concreto, pois o 
mesmo está podre e amarrado em uma árvore, na Rua Estácio de Sá, em frente ao nº 077, 
no Bairro Jardim do Cedro. Foto Anexa. 
 
- Solicita a colocação de uma grade de proteção ou tampão na boca de lobo, localizada na 
esquina da Rua Santo Inácio com a Rua Paraíba, Bairro Hidráulica, pois está aberto, 
perigoso que alguém caia dentro e se machuque. Foto Anexa. 
 
- Reitera o pedido para que seja completado o calçamento, na Rua Octávio Trierweiler, 
esquina com a Rua Carla Tessmann, no Bairro Jardim do Cedro. Foto Anexa. 
 
- Solicita a colocação de assento (banco) e a troca do abrigo (parada de ônibus), na Rua 
Carlos Sphor Filho, em frente ao prédio de nº 1236, no Bairro Moinhos, pois a parada de 
ônibus é antiga e danificada. E o assento para os usuários da mesma se acomodarem 
enquanto aguardam o ônibus. Foto Anexa. 
 
- Solicita a colocação de alguns bancos ao redor do Campo de Futebol na Área de Lazer, 
Rua Cap. Leopoldo Heineck, esquina com a Rua Borges de Medeiros, no Bairro Centro, 
pois nos finais de semana jogam futebol, e não tem nenhum banco para as pessoas que ali 
frequentam se acomodarem. Fotos Anexas. 
 
NILSON DO ARTE (Req. 558/2019) 
 
Req. 558/2019 – Solicita a Secretaria de Obras e Serviços Públicos: 
* Tapa buraco na Av. Senador Alberto Pasqualini, entre as Av. Amazonas e Pedro Petry. 
* Patrolamento da Av. Rio Grande do Norte, da Av. Senador Alberto Pasqualini até a Av. 
Amazonas, no Bairro Carneiros. 
* Troca de lâmpadas em frente à escola Erico Veríssimo na faixa de pedestre, no Bairro 
São Cristóvão. 
* Conserto da tampa do bueiro em frente ao atacado Guarnieri, na Av. Senador Alberto 
Pasqualini no Bairro São Cristóvão. 
* Patrolamento e colocação de material nas ruas do Bairro Santo Antônio. 
* Troca de lâmpada na esquina das ruas Igrejinha com Eugênia Christ, no bairro Santo 
Antônio. 
* Troca de lâmpada em frente ao Ginásio no Bairro Santo Antônio. 
* Instalação de dois pontos novos, braço e lâmpada na rua Igrejinha, em frente ao ginásio 
no bairro Santo Antônio. 



* Patrolamento e colocação de material na rua Pouso Novo, no bairro Universitário. 
* Limpeza dos bueiros e tubulações na rua Caxias do Sul, no bairro Universitário. 
* Troca de lado da parada de ônibus da Av. Senador Alberto Pasqualini junto da oficina 
do (Luia), no bairro Universitário, pois o ônibus desce no sentido Centro-Bairro, e a 
parada está no sentido Bairro-Centro. 
 
ANTÔNIO MARCOS SCHEFER (Req. 559/2019 e Ind. 174) 
 
Req. 559/2019 – Solicita com urgência a contratação de mais médicos para atenderem no 
Posto de Saúde do bairro Conventos, tendo em vista que chegaram reclamações até este 
vereador de pacientes que precisam aguardar cerca de 20 a 30 dias para uma consulta, 
causando muita indignação e transtornos a todos. 
 
- SEOSP: Solicita a substituição de uma lâmpada queimada no poste localizado na Rua 
Miguel Paulus, em frente ao n° 776, no bairro Planalto, pois os moradores reclamam da 
insegurança no local devido à falta de iluminação. 
 
- SEOSP: Solicita melhorias estruturais como o conserto do telhado do vestiário 
localizado no Parque de máquinas, pois os funcionários reclamam de que o mesmo se 
encontra em péssimo estado de conservação havendo goteiras no local. 
 
SERGIO MIGUEL RAMBO (Req. 560/2019) 
 
Req. 560/2019 – Solicita a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, que enviem 
oficio informando sobre o motivo da paralização das obras localizada ao lado do campo, 
localizada na Rua João Sebastiany esquina com a Rua dos Cinamomos, no bairro 
Montanha, conforme fotos em anexo. 
* Finalização da pista de caminhada 
* Construção do campinho de areia 
* Limpeza do local 
 
ILDO PAULO SALVI (Req. 561/2019) 
 
Req. 561/2019 – Solicita a Mesa Diretora, o uso da tribuna do dia 19 de novembro de 2019 
por representantes da etnia africana, senhores Paulo Narciso da Escola de Capoeira 
Oxósse, Ricioli dos Santos do Centro de Cultura Afro Brasileira e Camila da Silva 
Marques do Quilombo Unidos de Lajeado. Quando irão explanar sobre o Dia da 
Consciência Negra, (20/11) Morte de Zumbi De Palmares, e também sobre o Negro na 
história de Lajeado, influências e seus projetos atuais e futuros. 
**************************************************************************************************** 
         Sala Presidente Tancredo de Almeida Neves, 05 de  novembro de 2019. 
 


