
        CÂMARA DE VEREADORES DE LAJEADO 
          Estado do Rio Grande do Sul 
 

   Sessão Ordinária realizada no dia   03/12/2019 
 

      BOLETIM Nº  044-03/2019 

               E X P E D I E N T E 

************************************************************************************************ 
PODER EXECUTIVO: 
 
- PL nº  135-03/2019 – 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 Rio Grande do Sul - COHAB/RS. 
 
- PL nº  136-03/2019 – Altera o Art. 2º da Lei nº 4.188, de 16 de novembro de 1988, que 
autoriza o Poder Executivo a doar uma área de terras para o SESI e dá outras 
providências. 
 

- Ofício n°0862-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº  656/2019  do vereador Jones 
Barbosa da Silva, Ofício 657 e 672/2019 do vereador Djalmo da Rosa e Ofício 
659/2019 do vereador Adi Cerutti,   em atenção ao ofício 656/2019, o Poder 
Executivo  informa que os valores serão aplicados conforme disciplina a Lei Federal 
N° 13.885 de 17 de Outubro de 2019. 
Quanto aos ofícios 657, 672 e 659/2019, o Poder Executivo agradece a indicação. 
  

- Ofício n°0867-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº 690/2019  do vereador Paulo 
Roberto Schneider, a Secretaria do Meio Ambiente informa-lhe que a solicitação de 
plantio de árvores na avenida Benjamin Constant, para futuro “túnel verde”, foi 
encaminhada à Comissão de Arborização Urbana para análise e considerações. 
************************************************************************************************* 
MARIELA PORTZ (Req. 595/2019) 
 
Req. 595/2019 – Solicita espaço para falar sobre a Reforma Administrativa no 
Governo do Estado. 
 
WALDIR BLAU (Req. 596 e 597/2019) 
 
Req. 596/2019 – Solicita a Secretaria da Saúde, que informe o motivos dos pacientes 
de Lajeado serem encaminhados a Encantado para fazer fisioterapia. 
 
Req. 597/2019 – Solicita o envio de ofício a Upa, que de preferência a cadeirantes 
idosos para que estes não tenham que esperar a triagem e médicos por horas.  



 
CARLOS EDUARDO RANZI (Req. 598, 599, 600 e 601/2019) 
 
Req. 598/2019 – Requer espaço para falar sobre a liminar concedida ao mandado de 
segurança nº 5001594-87.2019.8.21.0017/RS que determina que o prefeito de Lajeado 
publique, nos sítios eletrônicos dos órgãos da administração direta e indireta, a 
listagem mensal com os nomes dos empregados contratados por empresas 
prestadoras de serviços terceirizados. A decisão manda cumprir uma lei municipal 
sancionada no dia 20 de maio deste ano, e que ainda não foi aplicada pelo Executivo. 
“Nessa linha, a recusa à aplicação de lei – ainda mais quando votada pelo 
Legislativo, sancionada pelo Executivo e cuja execução dependa desse mesmo 
Poder - é medida verdadeiramente excepcional, que só deve ser adotada diante de 
razões convincentes de sua inconstitucionalidade e quando se imponha em face das 
circunstâncias. Só, portanto, excepcionalmente, quando ocorrerem circunstâncias que 
imponham comportamento divergente do Poder Executivo, será lícito a este rebelar-
se contra a aplicação de uma lei que ele mesmo sancionou. Outrossim, e somando-se 
a esses argumentos, como a lei foi sancionada pelo chefe do Poder Executivo sem 
vetos, ele não pode, posteriormente, negar aplicação a ela, já que o ordenamento 
jurídico considera abuso de direito o comportamento contraditório - venire contra 
factum  próprio. Por meio desse primeiro princípio é vedado que uma parte adote 
um comportamento diverso daquele adotado anteriormente (deixou de cumprir lei 
por ele mesmo sancionada), em verdadeira surpresa à outra parte, sendo evidente 
que se busca proteger com este princípio a confiança e lealdade das relações 
jurídicas.” 
 
Req. 599/2019 – Solicita ao Poder Executivo, os motivos pelos quais o expediente nº 
20385/2018, estudo elaborado pelas arquitetas da prefeitura, foi arquivado. 
 
Req. 600/2019 – Solicita ao Poder Executivo, os relatórios que antecederam o envio 
do projeto de lei do novo Plano Diretor à Câmara de Vereadores, elaborados pela 
equipe técnica instituída através do Decreto nº 10.227/2017. 
 
Req. 601/2019 – Solicita ao Poder Executivo, a imediata aplicação da Lei Municipal nº 
10.517, de 24 de novembro de 2017, que 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. 
 
SERGIO MIGUEL RAMBO (Ind. 186) 
 
- SEOSP: Patrolamento e colocação de material (brita) na Rua Benno Schmitt, no 
Bairro Conventos. 
 
- SEOSP: Troca da lâmpada queimada na Rua Werno Datsch nº 107, no Bairro 
Centenário. 
 
- SEOSP: Solicita a troca da lâmpada queimada na Rua Armindo Lawall nº 463, no 
Bairro Centenário. 



 
- SEOSP: Solicita o desentupimento da boca de lobo na esquina da Rua Waldemar 
Schossler com a Oscar Lotermann nº 520, no Bairro Moinhos D’Agua. 
 
ERNANI TEIXEIRA DA SILVA (Ind. 187) 
 
- Solicita a poda das árvores na Rua Arroio do Meio, em frente à residência de 
nº 153, no Bairro Olarias. 
 
- Solicita a desobstrução e reforma na boca de lobo, na Rua Hermes Jaeger, esquina 
com a Rua São Jorge, no Bairro Bom Pastor, pois até mesmo a grade está fora. Foto 
Anexa. 
 
- Solicita urgentemente a reforma da calçada de passeio, na Rua Eugênia Mello de 
Oliveira Kirchheim, esquina com a Rua Zeno Schmatz, no Bairro Bom Pastor. Foto 
Anexa. 
 
- Solicita a instalação de um abrigo (parada de ônibus), na Rua Adolfo Kunz, ao lado 
do prédio de nº 174, no Bairro Bom Pastor. Foto Anexa. 
 
- Solicita ao Departamento de Trânsito, uma avaliação para a instalação de uma faixa 
elevada com faixa de segurança p/pedestres, na Rua Zeno Schmatz, esquina com a 
Rua Eugênia Mello de Oliveira Kirchheim, no Bairro Bom Pastor. Pedido este, uma 
travessia para os pedestres usufruírem a praça de lazer, pois os veículos passam em 
velocidade avançada, o que poderá ocasionar graves acidentes. Foto Anexa. 
 
- Solicita o recolhimento de lixo verde/seco, na Rua Doutor Adalberto Breier, em 
frente à residência de nº 111, no Bairro Moinhos. Foto Anexa. 
 
- Solicita o recolhimento de lixo verde/seco, na Av. Sete de Setembro, esquina com a 
Rua Doutor Adalberto Breier, no Bairro Moinhos. Foto Anexa. 
 
- Solicita ao Departamento de Trânsito/ Sec. Mun. De Obras, para que seja 
providenciado urgentemente, uma faixa elevada juntamente com faixa de segurança 
p/ pedestres, na Rua João Fernando Schneider, em frente à Emei Amiguinhos do 
Jardim, no Bairro Jardim do Cedro. Fotos Anexas. 
 
VEREADORES ABAIXO ASSINADOS (Req. 602/2019) 
 
Req. 602/2019 – Solicita o envio de ofício ao Governador do Estado do RS e a 
Assembléia Legislativa do Estado em forma de MOÇÃO DE REPÚDIO, contra o 
pacote proposto pelo Governo do Estado, em especial aos servidores penitenciários 
(SUSEPE), os quais estão solicitando alterações nas propostas descritas nos projetos 
de lei complementar 503/2019 e 509/2019, a qual exclui parte dos servidores, agentes 
penitenciários administrativos e técnicos superiores penitenciárias, nos respectivos 
textos, substituindo, onde houver, em ambas as propostas, o termo “Agente 
Penitenciário” por “Servidores Penitenciários”. 



 
SERGIO LUIZ KNIPHOFF (Req. 603/2019) 
 
Req. 603/2019 – Solicita o envio de Moção de Repúdio, contra os projetos alcunhados 
pelo Executivo Estadual de “Reforma Estrutural”, que compreendem alterações nos 
Planos de Carreira dos Servidores Públicos do rio Grande do Sul e na Previdência 
Estadual. Nós, servidores estaduais, estamos em greve, convictos de que é hora de 
ampliarmos o debate em torno do desmonte dos serviços públicos. Somos defensores 
dos serviços públicos e trabalhadores da educação, saúde, agricultura e segurança.  
Nosso trabalho é essencial à população, na formação de pessoas, no cuidado e 
proteção da vida. No entanto, somos humanos, temos família, temos obrigações que, 
neste momento de nossas vidas, não temos como cumprir.  
Estamos há cinco anos sem reposição salarial e recebendo os salários com cerca de 50 
dias de atraso. Já se somam perdas de 30% nos vencimentos. Isso nos causa imensas 
dificuldades, constrangimentos, prejudicando nossas famílias e nossa saúde mental. 
O pacote de medidas proposto pelo governo do Estado, neste sentido, é uma afronta 
à sociedade gaúcha e aos seus servidores, na medida em que nos imputa a 
responsabilidade pela gestão ineficiente das contas públicas. Os servidores da saúde, 
educação, agricultura e segurança, entre outros, não são os vilões da crise, pelo 
contrário somos vítimas de uma política que não reconhece direitos sociais 
fundamentais. Caso o pacote seja aprovado, os salários ficarão congelados, pois não 
temos data base e, atualmente, os únicos avanços na carreira ocorrem apenas por 
vantagens temporais que serão retiradas. 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 os servidores ao congelamento de seus 
contracheques até que toda a parcela seja integrada ao básico. O aumento da 
contribuição previdenciária, que já é de 14% e que poderá chegar a 22%, fará recair 
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. Engana-se quem acredita que tal situação atinja somente 
servidores públicos e quem usufrui diretamente dos serviços, aproximadamente 80% 
da população. O prejuízo social e econômico atinge toda população: servidor público 
com salário atrasado e congelado deixa de consumir e de fazer investimentos, 
prejudicando a economia local e contribuindo para o desemprego. A precariedade 
dos serviços públicos afeta sua qualidade, impactando toda população gaúcha. O 
serviço público não atrairá mais profissionais qualificados devido a inexistência de 
um plano de carreira e de salários compatíveis com a formação exigida para os 
cargos. Em defesa da população do Vale do Taquari, reivindicamos o diálogo, a 
construção coletiva de medidas que preservem a dignidade dos servidores que, na 
sua função pública, prestam serviços de qualidade. Até o momento seguimos ativos, 
apesar dos atrasos, parcelamentos e congelamentos. Mas o quadro desanima, adoece, 
e é isso que nos motiva a reagir. 
 
Pedimos a compreensão e apoio da comunidade regional na defesa dos serviços 
públicos. Dessa forma, reiteramos o pedido de que a Câmara Municipal de 



Vereadores de Lajeado, representante dos interesses da comunidade local, 
encaminhe esta moção à Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, pleiteando a 
rejeição dos projetos que afetam os servidores públicos, e que ocorra ampla discussão 
sobre os mesmos, junto às categorias. 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 Servidores Públicos do rio Grande 
do Sul e na Previdência Estadual. 
 
NILSON DO ARTE (Req. 604/2019 e Ind. 188) 
 
Req. 604/2019 – Solicitar espaço para falar sobre Mobilidade Urbana. 
 
- SEOSP: Reiterar pedido de troca de lâmpadas na Av. Carlos Sphor Filho, pois 
somente entre a Rua Francisco Oscar Karnal e a Rua Arno Dhamer tem (12) 
lâmpadas queimadas. 
************************************************************************************************* 
         Sala Presidente Tancredo de Almeida Neves, 03 de dezembro de 2019. 
 

 

 
 

 


