
        CÂMARA DE VEREADORES DE LAJEADO 
          Estado do Rio Grande do Sul 
 

   Sessão Ordinária realizada no dia   19/11/2019 
 

      BOLETIM Nº  042-03/2019 

               E X P E D I E N T E 

************************************************************************************************ 
PODER EXECUTIVO: 
 
- PL nº  130-03/2019 – Autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Especial. 
 
- PL nº  131-03/2019 – Altera a Lei nº 10.853, de 06 de agosto de 2019, que denomina Rua 
Jacó as ruas “J” e “F”, localizada entre o loteamento (IV) e loteamento (V), no Bairro 
Santo Antônio. 
 
- PL nº  132-03/2019 – Autoriza o Poder Executivo a custear despesas com o pagamento 
de até 12 (doze) estagiários para os órgãos de segurança pública e Poder Judiciário. 
 
- Ofício n° 846-03/2019 – GAP -  Poder Executivo encaminha nova Justificativa ao Projeto 
de Lei nº 118, de 21 de outubro de 2019. A justificativa anterior descreveu de forma 
equivocada a participação dos interessados no “Programa Zeladoria nas Calçadas”, de 
maneira que a nova justificativa está adequada à redação do Art. 5º. 
 
- Ofício n° 849-03/2019 – GAP -  Poder Executivo, encaminha Emenda Modificativa ao 
Projeto de Lei nº 125, de 30 de outubro de 2019. Para auxiliar, enviamos também o novo 
texto do PL nº 125/19, já com a inclusão da emenda proposta. 
 
- Ofício n°0847-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº646/2019 do vereador Carlos Eduardo 
Ranzi e Ofícios 654 e 655/2019 do vereador Jones Barbosa da Silva, em atenção ao ofício 
646/2019, a Secretaria da Educação informa que não há superlotação de alunos nas salas 
da Educação Infantil e que segue as disposições da Resolução n° 24/2017 do COMED.No 
que se refere ao ofício 654/2019, a Secretaria da Educação  informa que está elaborando 
projeto com tal escopo, conforme já informado aos Diretores de EMEIs.Quanto ao ofício 
655/2019, a Secretaria da Educação informa que as saídas de emergência fazem parte do 
programa dos PPCIs. 
***************************************************************************************************** 
FEDERAIS: 
 
 - Senadora Mara Gabrilli, Senador Esperidião Amin e Senadora Simone Tebet, em 
atenção ao Ofício nº 620-03/2019, sobre a proposta de emenda à Constituição nº 133/2019 
com o objetivo de suprimir § 7º do art. 195 do texto, que prevê a cobrança de 
contribuições previdenciárias das entidades filantrópicas.    



***************************************************************************************************** 
ESTADUAIS: 
 
- Empresa OI em atenção ao Ofício nº 568-03/2019 sobre a substituição de poste de 
madeira por um poste de concreto instalado na Rua Arnaldo Uhry, Jardim do Cedro. 
 
- Empresa OI em atenção ao Ofício nº 588-03/2019 sobre a substituição de poste de 
madeira por um poste de concreto instalado na Av. Senador Alberto Pasqualini esquina 
rua Antônio Heineck. 
***************************************************************************************************** 
SERGIO MIGUEL RAMBO: (Projeto de Lei CM N° 091-03/2019) 
 
- Projeto de Lei CM N° 091-03/2019 – Denomina de Rua Egídio Christiano Weisheimer a 
Rua B, localizada no Loteamento Vera Cruz, no Bairro Olarias. 
 
SERGIO MIGUEL RAMBO: (Projeto de Lei CM N° 092-03/2019) 
 
- Projeto de Lei CM N° 092-03/2019 – Denomina de Rua Enedina Nunes a Rua E, 
localizada no Loteamento Vera Cruz, no Bairro Olarias. 
***************************************************************************************************** 
ARILENE MARIA DALMORO (Req. 566/2019) 
 
Req. 566/2019 – Solicita a Secretaria de Obras e Serviços Públicos, a colocação de boca de 
lobo com a máxima brevidade, em frente ao Edifício J. Zagonel, 255 situado na Rua 
Rodolfo Germana Hexsel esquina com a Rua Dezessete de Dezembro, no Bairro 
Hidráulica.  Devido ao recapeamento das ruas à cima citadas, o nível destas estar 
paralelo ao da calçada do prédio, a vala existente não está dando vazão as águas 
provenientes das chuvas assim como do despejo de uma propriedade, de um posto de 
lavagem de carros e piscina, por não existir bocas de lobo neste perímetro. São constantes 
os casos de inundação nas garagens deste prédio, assim como a segurança dos 
moradores está comprometida, pois como a retirada da água é feita manualmente, 
correm o risco fatal de sofrerem um choque elétrico. Justificando este requerimento a 
responsabilidade da Prefeitura Municipal monitorar e manter o caimento da rua para 
que as águas não invadam as construções, assim como pontos de rede coletora e 
captadoras de água. 
 
Req. 582/2019 – Solicita a Secretaria da Segurança Pública, a avaliação para repintura de 
uma faixa de segurança de pedestres situada na Rua Rodolfo Germano Hexsel esquina 
com a Rua Dezessete de Dezembro, no bairro Hidráulica. A atual faixa foi pintada de 
encontro, parte na entrada de uma garagem e a um poste de luz, sendo que dificulta 
muito a travessia de cadeirantes, crianças em carrinho de bebês. Desta forma pedimos 
que avaliem a possibilidade da repintura desta faixa neste ponto de conflito. 
 
PAULO ADRIANO DA SILVA (Req. 567 e 568/2019) 
 
Req. 567/2019 – Solicita ao Poder Executivo, a retirada de Sinaleiras na Rua Silva Jardim 
entroncamento com a Rua Joao Abott, em frente a Empresa Compacta e Vinagres Prinz, 



tendo em vista tamanha a fileira de automóveis que causa nos horários de pico podendo 
assim ocasionar graves acidentes. 
 
Req. 568/2019 – Solicita ao Poder Executivo, a retirada de quebra mola no final da 
Avenida Benjamin Constant, entroncamento com a Rua Silva Jardim esquina do SESC. 
 
WALDIR SÉRGIO GISCH (Ind. 178) 
 
- SESP: Solicita que estude a possibilidade de instalação de placas de trânsito indicativas 
de “Área alagável” (conforme modelo anexo), nas Ruas Cap. Leopoldo Heineck, Av. 
Décio Martins Costa e suas proximidades. Nestes locais muitos condutores de veículos 
de fora do município e que desconhecem que estas áreas estão sujeitas a alagamentos em 
enxurradas e/ou enchentes, estacionam seus carros e acabam tendo transtornos durante 
estes eventos de alagamentos e cheias. 
 
- SESP: Solicita que estude a possibilidade da transferência do monumento em 
homenagem ao Imigrante que está localizado na entrada da cidade, para a rótula junto ao 
Parque do Imigrante na Av. Parque do Imigrante. 
 
WALDIR BLAU (Req. 570/2019) 
 
Req. 570/2019 – Solicita espaço para falar sobre a greve dos professores. 
 
MARIELA PORTZ (Req. 569/2019 e Ind. 179) 
 
Req. 569/2019 – Solicita espaço para falar sobre Comércio Ambulante. 
 
- SEOSP: Solicita a Secretaria de Obras e Serviços Públicos as manutenções abaixo: 
* Manutenção da Rua Júlio de Castilhos em diversos pontos. 
* Manutenção da Rua Júlio Born, bairro Florestal Lajeado. 
* Fazer pintura da via asfáltica na entrada da cidade, próximo ao CD da Imec, saída da 
RS 130. 
 
SERGIO LUIZ KNIPHOFF (Req. 571/2019) 
 
Req. 571/2019 – Solicita o envio de Moção de Protesto e Repúdio contra os projetos 
alcunhados pelo Executivo Estadual de “Reforma Estrutural”, que compreendem 
alterações no Plano de Carreira do Magistério Público, no Estatuto do Servidor e no 
Regime Próprio de Previdência Social do Estado. A presente moção justifica-se pelos 
motivos a seguir delineados: 
I. A categoria dos trabalhadores(as) em educação já amarga um intenso processo de 
empobrecimento. São cinco anos sem qualquer reposição salarial, acumulando perdas 
inflacionárias superiores a ⅓ do poder aquisitivo desde novembro de 2014. A quarta 
maior economia do Brasil paga, a quem é responsável por educar seus filhos, o segundo 
pior salário básico do país. A defasagem em relação ao Piso Nacional do Magistério 
chega a escandalosos 102%. Além do congelamento, seus salários são quitados com 
atraso e/ou parcelamento há 47 meses; 



II. Diante deste cenário, e de um grave quadro de adoecimento e elevação do índice de 
suicídios entre educadores, o governo propõe uma série de medidas que, em última 
instância, vão aprofundar o arrocho salarial, congelar proventos por anos a fio, retirar 
direitos e confiscar o dinheiro dos aposentados que ganham menos taxando a 
Previdência; 
III. Se aprovadas as alterações do Plano de Carreira do Magistério, quem pagará o Piso 
no Rio Grande do Sul será o próprio professor. Teremos, em nosso estado, um caso único 
em sua infâmia. Isso porque o governo pretende apenas reorganizar os gastos atuais com 
a folha sem conceder qualquer reajuste. As atuais vantagens serão integradas ao básico 
para mascarar o pagamento do piso e o valor excedente será transformado em “parcela 
autônoma”. Eventuais reajustes futuros do básico serão descontados da parcela 
autônoma, condenando grandes segmentos da categoria ao congelamento de seus 
contracheques até que toda a parcela seja integrada ao básico; 
IV. Cabe um à parte para denunciar o quão ultrajante é a disposição do Estado em cobrar 
alíquotas previdenciárias de aposentados que recebem pouco mais de um salário 
mínimo. É inaceitável que recaia nos ombros de quem recebe os menores salários e 
pensões a conta da má gestão, das desonerações fiscais bilionárias, da sonegação de 
grandes empresas e dos privilégios dos altos salários; 
V. Tais projetos levarão, inevitavelmente, à queda de qualidade do ensino prestado nas 
escolas da rede estadual do nosso município. Também há de se considerar os efeitos do 
aprofundamento do arrocho salarial na economia local e na subsistência das famílias de 
professores e funcionários de escola que escolheram a nossa cidade para trabalhar, viver 
e sonhar; 
VI. A estagnação de proventos já defasados, o achatamento do plano, o fim das 
vantagens temporais, a redução de gratificações - o que poderá levar ao fechamento de 
escolas em comunidades carentes (a exemplo do difícil acesso) - e o término das 
incorporações farão da carreira dos educadores um deserto de recursos humanos. Em 
razão desses fatos, há um grave risco de encerramento das atividades de diversas 
instituições de ensino localizadas em nosso município.  
Diante do exposto, após aprovação do soberano Plenário, requer-se que seja 
encaminhada a presente moção à Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, 
pleiteando pela rejeição das propostas em prol de alternativas reais de valorização e 
qualificação dos trabalhadores em educação, na segurança pública, na saúde, entre 
outras categorias de servidores do Estado. 
 
SERGIO MIGUEL RAMBO (Req. 572 e 573/2019) 
 
Req. 572/2019 – Solicita espaço para falar sobre a falta de vagas nas creches municipais.  
 
Req. 573/2019 – Solicita espaço para falar sobre a falta de material para o calçamento 
comunitário. 
 
CARLOS EDUARDO RANZI  E ARILENE MARIA DALMORO (Req. 574, 575, 576, 
577, 578 e 579/2019) 
 
Req. 574/2019 – Solicita o envio de ofício em forma de “moção de repúdio” ao 
Governador do Estado EDUARDO LEITE e à Assembleia Legislativa do Estado do Rio 



Grande do Sul, quanto ao pacote “Reforma RS” (6 Projetos de Lei, 1 Projeto de Lei 
Complementar e 1 Emenda Constitucional) que visa alterações aos Estatutos dos 
Servidores Públicos, atacando uma série de direitos constitucionais dos servidores 
estaduais, em especial, aos professores e policiais 
militares e civil. 
 
Req. 575/2019 – Solicita ao Poder Executivo, o imediato cumprimento da Lei Municipal 
nº 10.517, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2017, a qual dispõe sobre a divulgação 
das listagens dos pacientes que aguardam por consultas com especialistas, exames e 
cirurgias na rede pública do Município de Lajeado e dá outras providências, ainda não 
foi colocada em prática, visto que está em vigor há quase 2 anos. 
 
Req. 576/2019 – Solicita ao Poder Executivo, que informe quantas solicitações de 
alteração do Plano Diretor foram protocoladas na prefeitura desde janeiro de 2017. 
 
Req. 577/2019 – Solicita ao Poder Executivo, a revisão e possível melhora na estrutura 
elétrica da EMEF Vitus André Mörchbächer. 
 
Req. 578/2019 – Solicita ao Poder Executivo, que conforme notícia do site da prefeitura de 
Lajeado, as 20 paradas de ônibus que estão sendo instaladas nas vias do município e as 
134 paradas que ainda serão instaladas e que estão em processo de licitação, respeitem a 
Lei Municipal nº 10.842/2019, artigo 7º, § 2º, IV, a):  
“a) Os pontos de embarque e desembarque deverão ser dotados de: cobertura, vedação 
nas laterais e na parte de trás, calçamento em toda área, iluminação, assentos e placas 
indicativas das linhas que passam pelo local e respectivos horários”. Pergunta-se se as já 
instaladas pela Prefeitura Municipal respeitam a lei municipal acima citada, caso 
contrário, o que será feito para corrigi-las. 
 
Req. 579/2019 – Solicita ao Poder Executivo, que estude a viabilidade de contratação de 
médico pediatra para a Unidade de Pronto Atendimento - UPA. Conforme Ofício do 
Poder Executivo nº 0835-03/2019, em resposta aos ofícios 605/2019 e 636/2019, de março 
de 2014 até setembro de 2019 a UPA registrou 83.709 atendimentos ao público infantil, 
cerca de 23,68% dos atendimentos totais. Os números evidenciam a necessidade de 
médico pediatra na UPA. 
 
ANTONIO MARCOS SCHEFER (Req. 580/2019 e Ind. 180) 
 
Req. 580/2019 – Solicita ao Poder Executivo, que estude uma forma de só serem 
solicitados aos pacientes para que façam exames pré-operatórios quando os mesmos já 
tiverem data marcada para ocorrerem, visto que chegaram inúmeras reclamações de 
pessoas que tiveram que fazer mais de uma vez exames, pois devido a demora os 
anteriores já não eram mais validos causando grande indignação, visto que a grande 
maioria possui baixas condições financeiras, e não tem como ficar arcando com esses 
valores. 
 



- SEOSP: Solicita melhorias como patrolamento e colocação de material (brita/saibro) na 
Rua 3 de Maio no bairro São Bento, pois os moradores reclamam das más condições em 
que se encontra a mesma. 
 
- SEOSP: Solicita a substituição de lâmpada queimada no poste localizado na Rua 
Silvestre Purper, proximidades da residência nº 308, no bairro São Bento, pois os 
moradores reclamam da insegurança, devido á falta de iluminação nestes locais. 
 
- SEOSP: Colocação de uma lixeira na Rua Ângelo Pulita, proximidades do nº 641, no 
bairro Conventos. 
 
- SEOSP: Solicita o recapeamento asfáltico de buracos localizados na Rua Dr. Parobé, no 
bairro Centro, pois os moradores reclamam do péssimo estado de conservação em que a 
mesma se encontra. 
 
- SEOSP: Solicita a limpeza de bocas de lobo localizadas nos endereços citados abaixo, 
pois devido eles estarem entupidos em dias de chuva acaba ocasionando o alagamento 
nestes locais: 
* Rua Ângelo Pulita, proximidades do nº 641, no bairro Conventos. 
* Na interseção entre a Rua Dr. Parobé com a Rua Barrão do Santo Ângelo, no bairro 
Centro. 
 
- SEOSP: Solicita melhorias como o calçamento da Rua Romeu Armange, no bairro 
Conventos, visto que os moradores reclamam da grande quantidade de buracos e poeira 
no local, trazendo muitos transtornos a todos. 
 
ERNANI TEIXEIRA DA SILVA (Req. 583, 584, 585 e 586/2019 e Ind. 181) 
 
Req. 583/2019 – Reitera ao Presidente da Energia RGE Sul, o pedido para que seja feita 
uma revisão na rede elétrica, pois a mesma está muito baixa, na Av. Senador Alberto 
Pasqualini, fundos do nº 3440, no Bairro Universitário. Cabe informar que há um fio de 
telefone e se a rede elétrica fosse colocada na mesma altura do fio/telefone, aí se teria 
passagem até mesmo para caminhões. Foto Anexa. 
 
Req. 584/2019 – Solicita ao Poder Executivo, a possibilidade de vistoria pela pasta 
competente, construção abandonada na Rua Emil Arno Hennemann, ao lado da 
residência de nº 078, no Bairro Moinhos, construção está, com piscina com a água verde 
há muito tempo e ainda, com presença de morcegos. Fotos Anexas. 
 
Req. 585/2019 – Solicita  envio de ofício ao Presidente da Energia RGE Sul e à Empresa de 
Telecomunicações Oi, para que seja feita uma revisão na rede de energia elétrica na Rua 
Dois Irmãos, na estrada de chão – saída do asfalto até a Igreja Evangélica Pentecostal, no 
Bairro Conservas, pois os eucaliptos estão caindo e arrebentando vários fios. Foto Anexa. 
 
Req. 586/2019 – Solicita ao Poder Executivo, da possibilidade de vistoria pela pasta 
competente, o buraco/cratera contendo água, na Rua José Schmatz, fundos do Clube Sete 
de Setembro, no Bairro Moinhos. Foto Anexa. 



 
- Solicita a colocação de três postes, com braços suporte com lâmpadas, na rua que dá 
acesso ao Campo de Futebol Penharol, no Bairro 25, pois o local está totalmente às 
escuras. Foto Anexa. 
 
- Solicita a desobstrução das bocas de lobo, na Rua Nonoai, Bairro Universitário, mesmo 
o calçamento sendo novo, caiu concreto e brita dentro da mesma, o que poderá entupir. 
Foto Anexa. 
 
- Solicita a reforma das bocas de lobo, situadas na Rua Nonoai, Bairro Universitário, pois 
o calçamento, ainda não fora concluído pela Empresa Empreiteira de Estrela e as bocas 
de lobo referidas já estão danificadas. Fotos Anexas. Reivindicação esta dos moradores 
da referida rua. 
 
- Solicita ao Departamento de Trânsito, a pintura do meio-fio de branco na Rua José 
Schmatz, esquina com as Ruas João Ruthner e Pedro Kolling, no Bairro Moinhos, pois 
atualmente o mesmo está na cor amarela, devido às auto- escolas que ali faziam baliza, e 
que hoje não fazem mais. Com isso, os moradores solicitam a pintura do meio-fio de 
branco, para que os mesmos possam estacionar os seus veículos, pois como se encontra 
no momento, se estacionarem, é infração. Fotos Anexas. 
 
- Solicita para que a Empresa Empreiteira de Estrela, providencie o término do 
calçamento, assim como, que a mesma esparrame a areia sobre o calçamento referido, na 
Rua Nonoai, no Bairro Universitário. 
 
NILSON DO ARTE (Req. 587 e 588/2019 e Ind. 182) 
 
Req. 587/2019 – Solicita espaço para falar sobre podas. 
 
Req. 588/2019 – Solicita a Secretaria de Obras e Serviços Públicos, que seja feito drenagem 
no campo de futebol ao lado do ginásio do Bairro Santo Antônio. 
 
- SEOSP: Solicita que seja feito tapa buracos na Rua 25 de Julho, pois está toda 
esburacada. 
 
- SEOSP: Patrolamento da rua Manoel Claudio Vicente, no Bairro Conservas. 
 
- SEOSP: Solicita a troca da lixeira na Rua Henrique Stein Filho, no Bairro Conservas, 
pois está sem o fundo. 
 
- SEOSP: Solicita que sejam trocados postes e luminárias na rua Henrique Stein Filho, 
pois estão quebrados. 
 
- SEOSP: Solicita que seja feito a limpeza e colocação de tampa no bueiro da rua Simon 
Bolivar, em frente ao n° 30, ao lado da fruteira de Lelé, no Bairro Santo Antônio. 
 



- SEDETAG: Solicita a poda de árvores na Rua Henrique Stein Filho, próximo a creche, 
no Bairro Conservas. 
 
- SEDETAG: Solicita a poda de árvores na Rua Bernardino Pinto, entre a parada Oito e a 
Slan, no Bairro Santo Antônio. 
**************************************************************************************************** 
         Sala Presidente Tancredo de Almeida Neves, 19 de  novembro de 2019. 
 

 

 


