
        CÂMARA DE VEREADORES DE LAJEADO 
          Estado do Rio Grande do Sul 
 

   Sessão Ordinária realizada no dia   12/11/2019 
 

      BOLETIM Nº  041-03/2019 

               E X P E D I E N T E 

************************************************************************************************ 
PODER EXECUTIVO: 
 
- PL nº  125-03/2019 - Autoriza o Poder Executivo Municipal a dar em pagamento três 
áreas de terrenos urbanas pela execução das obras do Parque Piraí. 
 
- PL nº  126-03/2019 – Dispõe sobre o Sistema Municipal de Cultura de Lajeado – SMC, 
seus princípios, objetivos, estrutura, organização, gestão, interrelações entre os seus 
componentes, recursos humanos, financiamento e dá outras providências. 
 
- PL nº  127-03/2019 – Institui o “Pro_Move Lajeado” e caracteriza a “Rota da Inovação” 
como ação estratégica. 
 
- PL nº  128-03/2019 – Autoriza a realização de despesa e a abertura de Crédito Especial. 
 
- PL nº  129-03/2019 – Altera a Lei nº 10.872, de 26 de agosto de 2019, que denomina de 
Rua Luiz Victorio Sordi a Rua “H” no Loteamento Semilda Schneider, do Bairro 
Campestre. 
 
- Ofício n°0829-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº624 e 626/2019 do vereador Carlos 
Eduardo Ranzi,  em atenção ao ofício 624/2019, a Secretaria da Educação informa que 
está em fase de conclusão um novo projeto para a renovação das salas de informática das 
escolas da rede municipal. Quanto ao ofício 626/2019, a Secretaria da Educação informa 
que as melhorias a serem realizadas na EMEF Alfredo Lopes da Silva foram 
encaminhadas para licitação. 
 

- Ofício n°0830-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº 627/2019 do vereador Adi Cerutti e 
Ofício 628/2019 do vereador Wolnei Pedro Vasques da Cunha, em atenção ao ofício 
627/2019, o Departamento de Trânsito  informa que embora três esquinas estejam em 
lotes de propriedade do Município, uma esquina encontra-se em lote pertencente ao 
Estado, o que dificulta a implantação da rótula. Quanto ao ofício 628/2019, o 
Departamento de Trânsito informa que os redutores de velocidade foram mantidos e 
estão devidamente sinalizados. Quanto à faixa de segurança, a pintura da mesma está 
prevista no cronograma de pinturas.  Com relação à construção da calçada de passeio, 
o Poder Executivo agradece a indicação. 
 



- Ofício n°0831-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº635/2019 do vereador Jones Barbosa da 
Silva,  a Secretaria da Fazenda encaminha-lhe em anexo os relatórios solicitados, sendo 
que o Relatório Contribuintes e Tributos (40 páginas) apresenta todos os lançamentos do 
tributo “Contribuição de Melhoria, inclusive os débitos em status “Contencioso”, 
enquanto que o Relatório Dívida Geral por Contribuinte (Exercício) apresenta 
exclusivamente os débitos em status “Contencioso”. Os débitos em status “Contencioso” 
encontram-se em discussão administrativa ou judicial, por recursos interpostos pelo 
contribuinte.A Secretaria salienta que os dados em questão são protegidos por sigilo, 
sendo que seu uso, por parte do Poder Legislativo, deve se dar em estrita observância à 
legalidade, sob pena de responsabilização pelo seu uso indevido. 
 
- Ofício n°0835-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº 605 e 636/2019 do vereador Carlos 
Eduardo Ranzi e Ofício 610/2019 da vereadora Eloede Maria Conzatti, em atenção aos 
ofícios 605 e 636/2019, a Secretaria da Saúde encaminha-lhe as informações solicitas, 
conforme tabela e gráfico anexos. Quanto ao ofício 610/2019, a Secretaria da Saúde 
informa-lhe que os fiscais sanitários, de maneira geral, adotam uma postura própria à 
atividade, sempre amparados pela legislação. As atividades privilegiam ações 
educativas, principalmente na inspeção referente a abertura da empresa, no intuito de 
regularizar os estabelecimentos e aprimorar os produtos e serviços ofertados a 
população. Contudo, em situações de não conformidade com potencial de causar risco à 
saúde ou quando o estabelecimento já foi devidamente orientado em inspeções 
anteriores, são instaurados Processos Administrativos Sanitários mediante autuação. 
 

- Ofício n°0837-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº634/2019 do vereador Ernani Teixeira 
da Silva e Ofício 637/2019 do vereador Jones Barbosa da Silva,  em atenção ao ofício 
634/2019, o Departamento de Trânsito esclarece que as respectivas faixas elevadas não 
foram implantadas nos locais solicitados, devido aos critérios adotados pela 
administração municipal, além do critério de dar prioridade às escolas, praças, creches, 
postos de saúde e locais de grande aglomeração de pessoas. Quanto ao questionamento 
sobre a resposta aos ofícios, destacamos que os mesmos estão sendo respondidos. 
Quanto ao ofício 637/2019,  o Departamento de Trânsito informa que, de acordo com a 
resolução 304 do Conselho Nacional de Trânsito, qualquer pessoa portadora de doença, 
que apresente deficiência visual ou física, devidamente identificada, está amparado pela 
referida resolução e poderá solicitar o cartão de estacionamento em vaga especial. 
***************************************************************************************************** 
ESTADUAIS: 
 
 - EMATER de Lajeado, solicita apoio da Câmara de Vereadores no sentido de apontar 
para fortalecimento dos serviços de assistência técnica, social e de extensão rural, 
desenvolvido pelo Município, região e Estado pela Emater-RS.  
**************************************************************************************************** 
MARIELA PORTZ E MOZART PEREIRA LOPES: (Projeto de Lei CM N° 089-03/2019) 
 
- Projeto de Lei CM N° 089-03/2019 – Denomina de Rua Augusto Dorst a Rua C, 
localizada no Loteamento Reserva dos Jardins, Bairro Jardim do Cedro. 
***************************************************************************************************** 
WALDIR BLAU (Req. 561/2019) 



 
Req. 561/2019 – Solicita espaço para falar sobre saúde pública. 
 
NILSON DO ARTE (Req. 562/2019 e Ind. 175) 
 
Req. 562/2019 – Solicita espaço para falar sobre estacionamento. 
 
- SESOP: Solicita que seja feito tapa buracos na Rua Santos Filho entre a Rua Capitão 
Leopoldo Heineck e Bento Gonçalves, no centro. 
 
- SEOSP: Solicita que seja feito tapa buracos na Rua Washinton Luiz, no trecho entre a 
Av. Senador Alberto Pasqualini e a Rua Goiás, no Bairro São Cristóvão. 
 
- SEOSP: Solicita o conserto na parada de ônibus que está caindo, na rua Beira Rio, 
esquina rua Dois Irmãos. 
 
- SEOSP: Solicita que seja tomada providências quanto ao barranco na Rua Beira Rio, 
próximo ao entroncamento com a Rua Henrique Stein Filho, que a cada chuva forte 
desmorona sobre a calçada e a rua. 
 
- SEOSP: Solicita que seja instalada uma lixeira na Av. Senador Alberto Pasqualini, em 
frente ao Senai. 
 
ERNANI TEIXEIRA DA SILVA (Req. 563 e 564/2019 e Ind. 176) 
 
Req. 563/2019 – Solicita ao Poder Executivo, que notifique o proprietário do terreno 
localizado na Av. Senador Alberto Pasqualini, ao lado do prédio de nº 2100, no Bairro 
São Cristóvão, para que o mesmo providencie a limpeza e roçada da área, pois a 
vegetação está altíssima e com a presença de bichos peçonhentos. Fotos Anexas. 
 
Req. 564/2019 – Solicita ao Poder Executivo, a possibilidade de fiscalização pela pasta 
competente, na Av. Senador Alberto Pasqualini, em frente ao prédio de nº 2073, Bairro 
São Cristóvão, pois ali tem um cano que sai de uma Barbearia, onde escorre muita água 
na referida Avenida, sendo perigoso, pois poderá ocasionar acidentes. Fotos Anexas. 
 
- Solicita a reforma e pintura dos brinquedos existentes na Área de Lazer, localizada na 
Rua Guilherme Adolfo Rieth, nº 360, no Bairro Conventos. Fotos Anexas. 
 
- Solicita a roçada na área de lazer – academia ao ar livre, área está, localizada na Rua 
Guilherme Adolfo Rieth, em frente ao prédio de nº 360, no Bairro Conventos. Fotos 
Anexas. 
 
- Solicita urgentemente, para que seja feita drenagem de água na Área de Lazer, 
localizada na Rua Guilherme Adolfo Rieth, no Bairro Conventos, devido o acúmulo das 
águas. Fotos Anexas. 
 



- Solicita a poda da árvore, na Rua Expedicionácios do Brasil, esquina com a Av. Acvat, 
pois a mesma atravessa a rua, invadindo a residência, em frente ao prédio de nº 321, no 
Bairro Americano. Foto Anexa. 
 
- Solicita a poda da árvore, na Rua Rodolfo Germano Hexsel, ao lado do prédio de nº 027, 
Bairro Centro, pois os galhos da mesma atravessam toda a rua, é perigoso no momento 
que caia em alguém ou nos veículos, pede –se a poda, para evitar acidentes. Foto Anexa. 
 
- Reitera o pedido com urgência, da 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. 
 
- Solicita ao Secretário da pasta competente, uma avaliação na canalização, no córrego, na 
Rua Dois Irmãos no Bairro Conservas, pois a mesma é de 60, e ela não dá suporte para 
evasão da água, então, melhor seria fazer uma travessia de cano de metro ou até mesmo, 
abrir uma parte da estrada e fazer uma contenção de concreto, para dar vazão a essa 
água, para a mesma não invadir a estrada. Fotos Anexas. 
 
ANTÔNIO MARCOS SCHEFER (Ind. 177) 
 
- SEOSP/SAURB: Solicita o recolhimento de entulhos/lixo verde localizados na Rua José 
Schmatz, proximidades da residência nº 340, no bairro Florestal, visto que estão 
obstruindo a passagem causando grandes transtornos no local. 
 
- SEOSP: Solicita o conserto do bueiro localizado na interseção entre a Rua Arnoldo Uhry 
e a Rua Henrique Stein Filho, no bairro Jardim do Cedro, visto que o mesmo se encontra 
até sem tampa, podendo causar acidentes no local. 
 
- SEOSP/SAURB: Solicita com URGÊNCIA a limpeza e melhorias estruturais como o 
conserto de brinquedos na pracinha localizada no bairro COHAB de Moinhos, pois os 
moradores reclamam de não poderem utiliza- lá devido à má conservação da mesma. 
 
- SEDETAG: Solicita limpeza e roçada nos endereços citados abaixo, tendo em vista que o 
mato está altíssimo nestes locais. 
* Reiterando na área verde localizada na rua D, proximidades da residência nº 51, no 
bairro Jardim do Cedro. 
-SEOSP: Solicita a pedido dos moradores melhorias como patrolamento e colocação de 
material (brita/saibro) na Rua Arno Eckhardt, no bairro Conventos, pois a mesma estaria 
em precária situação de conservação. 
 
SERGIO MIGUEL RAMBO (Req. 565/2019) 
 
Req. 565/2019 – Solicita espaço para falar sobre a falta de investimentos nos bairros 

**************************************************************************************************** 
         Sala Presidente Tancredo de Almeida Neves, 12 de  novembro de 2019. 
 

 


