
        CÂMARA DE VEREADORES DE LAJEADO 
          Estado do Rio Grande do Sul 
 

   Sessão Ordinária realizada no dia   26/11/2019 
 

      BOLETIM Nº  043-03/2019 

               E X P E D I E N T E 

************************************************************************************************ 
PODER EXECUTIVO: 
 
- PL nº  133-03/2019 – Autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Especial. 
 
- PL nº  134-03/2019 – Autoriza a contratação temporária de excepcional interesse 
público de 01 (um) monitor de creche. 
 
- Ofício 859-03/2019 – GAP -  Poder Executivo encaminha Emendas Modificativas e 
Aditivas ao Projeto de Lei nº 036, de 08 de abril de 2019.  Para auxiliar, enviamos 
também o inteiro teor do PL nº 036/19 já com a inclusão das emendas propostas.  
 
- Ofício 861-03/2019 – GAP – Veto ao Projeto de Lei CM nº 076-03/2019 q ue:Autoriza  
o Poder Executivo Municipal a conceder isenção do Imposto de Transmissão de Bens 
Imóveis – ITBI na primeira transmissão da propriedade dos imóveis financiados pela 
extinta Companhia de Habitação do Estado do RS – COHAB/RS.  
 
- Ofício n° 858-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº 651/2019 do vereador Nilson do 
Arte, o Departamento de Trânsito informa que está sendo providenciada a 
substituição dos tachões por tachinhas. 
************************************************************************************************* 
ESTADUAIS: 
 
 - AVAT – convida os senhores Vereadores para o 106 º Encontro Regional de 
Legislativos Municipais no dia 30 de novembro às 8:30 horas no Auditório da 
Prefeitura Municipal de Progresso.  
************************************************************************************************* 
CARLOS EDUARDO RANZI: (Projeto de Lei CM N° 093-03/2019) 
 
- Projeto de Lei CM N° 093-03/2019 – Dispõe sobre as mensagens justificativas dos 
Decretos do Poder Executivo referentes a abertura de Créditos Orçamentários. 
************************************************************************************************* 
NILSON DO ARTE (Req. 589/2019 e Ind. 184) 
 
Req. 589/2019 – Solicita ao Poder Executivo, que as vans escolares que vem da rua 
Borges de Medeiros acessem a Av. Benjamin Constant e entrem na rua Júlio May. 



Somente esta quadra para o embarque e desembarque de alunos, proporcionando 
maior segurança. Que essa alteração siga os moldes da alteração feita na rua 
Tiradentes, que acessa a Av. Benjamin Constant pela contramão e entra na Av. 
Senador Alberto Pasqualini. 
 
- SEOSP: Solicita a troca de lâmpada na Rua Maria Joana de Freitas, no último poste 
da rua, no Bairro Santo Antônio. 
 
- SEOSP: Solicita a troca de lâmpada na rua (F) em frente ao n° 44, no Bairro Santo 
Antônio. 
 
- SEOSP: Solicita as trocas de lâmpadas na vila dos papeleiros no Bairro Santo 
Antônio. 
 
- SEOSP: Solicita a limpeza da calçada na Av. Senador Alberto Pasqualini, em frente 
ao Imec, no Bairro São Cristóvão. 
 
- Reitera o pedido de recapeamento da Rua Washinton Luiz, no trecho entre a Av. 
Sem. Alberto Pasqualini e Rua Goiás, no Bairro São Cristóvão. 
 
- Solicita que seja recolocada a barreira de contenção de fluxo de veículos passados 
na entrada da Ponte de Ferro, sobre o rio Forqueta, que faz divisa com Arroio do 
Meio, pois foi arrancada num ato de vandalismo. 
 
- SEOSP: Solicita a troca de lâmpadas na Av. Carlos Sphor Filho, no trecho entre a 
Rua Francisco Oscar Karnal, e o trevo com ERS 130, nesse trecho existem várias 
lâmpadas queimadas precisando ser substituídas. 
 
- SEOSP: Solicita a troca de lâmpadas em sequência na Rua Pinheiro Machado na 
lateral da Sorvebom no Centro. 
 
WALDIR SÉRGIO GISCH (Req. 590 e 591/2019) 
 
Req. 590/2019 – Solicita ao Poder Executivo, que instale uma Placa de estacionamento 
permitido “por no máximo 15 minutos” (Conforme modelo anexo) na Rua Marechal 
Deodoro nº 192, em frente a Livraria Planetária, permitindo assim uma rotatividade 
no uso da vaga. 
 
Req. 591/2019 – Solicita ao Poder Executivo, que seja notificado o proprietário do 
terreno na Rua Germano Berner, Setor 05, Quadra 17, Lote 92, no Bairro 
Americano/Florestal, pois o mato está altíssimo causando a proliferação de ratos e 
insetos no local. 
 
WALDIR BLAU (Req. 592 e 593/2019) 
 
Req. 592/2019 – Solicita a UPA,  preferência a cadeirantes idosos, para que estes não 
tenham que esperar a triagem e medidos por horas. 



 
Req. 593/2019 – Solicita o envio de ofício a Secretaria da Saúde, para que informe os 
motivos dos pacientes de Lajeado serem encaminhados a Encantado para fazer 
fisioterapia. 
 
ERNANI TEIXEIRA DA SILVA (Ind. 183) 
 
- Solicita o recolhimento de lixo verde/seco e entulhos, na Praça de Lazer Theobaldo 
Stein – Área Verde, situada na Rua Antônio Silvestre Arenhart, Bairro Jardim do 
Cedro, pois este entulho já tapou a metade da pista de rolamento, 15m. de lixo na 
Praça referida. Fotos Anexas. 
 
- Solicita 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 a troca do tampão na boca de lobo, na Rua Emílio Haas, ao lado da 
residência de nº 385, no Bairro Jardim do Cedro, pois o mesmo está quebrado ao 
meio, e como ali é área verde, muitas crianças brincam no local, o que poderá 
ocasionar acidente com as mesmas. Foto Anexa.  
 
- Solicita a troca da grade de proteção na boca de lobo, localizada na Rua Frederico 
Henrique Jaeger, esquina com a Rua Padre Theodoro Amstad, bairro Florestal, pois 
os ferros estão para fora, o que poderá causar acidentes. Foto Anexa. 
 
- Solicita a poda das árvores na Praça de Lazer, na Rua Rio Grande do Norte, esquina 
com a Rua Humaitá, no Bairro Universitário. Fotos Anexas. 
 
- Solicita a troca de duas lixeiras, uma sem fundo e a outra totalmente danificada, na 
Rua Emílio Haas, em frente à residência de nº 385, no Bairro Jardim do Cedro. Fotos 
Anexas. 
 
- Solicita a roçada e limpeza da Área Verde, juntamente à Praça de Lazer, na Rua 
Humaitá com a Rua Rio Grande do Norte, no Bairro Universitário. Assim como, a 
colocação de aparelhos de academia ao Ar Livre, na referida Praça. Fotos Anexas. 
 
- Solicita o cercamento da Praça de Lazer, na Rua Humaitá com a Rua Rio Grande do 
Norte, no Bairro Universitário, para individualizar a Área, e se possível, solicito a 
colocação de bancos na referida área, pois a comunidade precisa de um espaço digno 
para aproveitar com a família e amigos. 
 
CARLOS EDUARDO RANZI (Req. 594/2019) 
 
Req. 594/2019 – Solicita ao Poder Executivo, o contato de todos os presidentes e 
Demais componentes dos Círculos de Pais e Mestres (CPM) e Associações de Pais e 
Funcionários (APF) das 41 escolas públicas municipais. 
 
PAULO ADRIANO DA SILVA (Ind. 185) 



 
- SEOSP: Solicita que seja refeita a manutenção da Rua Belém, no bairro 
Universitário, trecho sem calçamento, com a colocação de material e brita e o 
emparelhamento da rua com o recolhimento de lixo verde as margens da rua. 
 
- SEDETAG: Solicita o recolhimento de lixo verde na Rua Carlos Koefender nº 155, no 
bairro Morro 25. 
************************************************************************************************* 
         Sala Presidente Tancredo de Almeida Neves, 26 de  novembro de 2019. 
 

 

 
 


