
        CÂMARA DE VEREADORES DE LAJEADO 
          Estado do Rio Grande do Sul 
 

   Sessão Ordinária realizada no dia   11/02/2020 
 

      BOLETIM Nº  002-04/2020 

               E X P E D I E N T E 

************************************************************************************************ 
PODER EXECUTIVO: 
 
- Projeto de Lei Complementar nº 001/2020 - Altera o Art. 108 e inclui o Art. 109-A 
na Lei Complementar nº 001, de 23 de março de 2016, que institui o Regime Jurídico 
Único dos Servidores do Município de Lajeado. 
 
- PL nº  001-04/2020 - Revoga o art. 12 e o seu Parágrafo único da Lei 9.632 de 19 de 
setembro de 2014, que cria o Fundo Municipal de Proteção e Defesa dos Animais, e 
dá outras providências. 
 
- PL nº  002-04/2020 - Declara de Utilidade Pública a Associação Filadélfia.  
 
- PL nº  003-04/2020 - Autoriza o Poder Executivo Municipal a receber, na forma de 
dação em pagamento, um imóvel de Oswaldo Feier Filho e outros 
 
- PL nº  004-04/2020 - Autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Especial. 
 
- PL nº  005-04/2020 - Autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Especial. 
 
- PL nº  006-04/2020 - Autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Especial. 
 
- Ofício nº 061-04/2020 – Poder Executivo solicita o desarquivamento dos seguintes 
Projetos de Lei: 
PL nº  046-03/2019 – Autoriza o Poder Executivo a converter multa por falta de vagas 
de estacionamento na prestação de serviços e no fornecimento de materiais. 
PL nº  054-03/2019 –  Autoriza o Poder Executivo a devolver valores à empresa 
Arthez Indústria e Comércio de Cosméticos Ltda, dispensar o pagamento de multa e 
abrir Crédito Suplementar. 
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  139-03/2019 – Dispensa do pagamento da multa contratual prevista por 
inexecução do contrato os compradores de terrenos urbanos localizados no Distrito 
Industrial de Lajeado. 
PL nº  143-03/2019 –  Altera a Lei nº 10.079, de 30 de março de 2016, que instituiu o 
Plano de Carreira dos Servidores do Município de Lajeado. 



PL nº  146-03/2019 – Altera a Lei nº 2.714, de 31 de dezembro de 1973, que institui o 
Código Tributário do Município de Lajeado. 
PL nº  152-03/2019 – Institui o Programa Municipal de Premiação a Consumidores, 
mediante a utilização da Plataforma Nota Fiscal Gaúcha do Estado do Rio Grande do 
Sul e dá outras providências. 
PL nº  154-03/2019 – Autoriza o Poder Executivo a conceder incentivo à empresa 
Movesco Indústria e Comércio de Móveis Escolares Ltda. 
 
- Ofício nº 062-04/2020 -  Poder Executivo comunica que o Vereador Waldir Sérgio 
Gisch vai exercer a função de Líder de Governo no exercício de 2020. 
 
- Ofício n°0059-03/2019 - Em resposta ao Ofício 760/2019, dos vereadores Sérgio 
Kniphoff, Sérgio Miguel Rambo, Antônio Marcos Schefer, Ederson Fernando Spohr, 
Waldir Blau, Carlos Eduardo Ranzi, Paulo Adriano da Silva e Arilene Dalmoro, cópia 
integral do expediente administrativo n° 26985/2019. 
************************************************************************************************ 
SÉRGIO LUIZ KNIPHOFF: (Projeto de Lei CM N° 005-04/2020) 
  
- Projeto de Lei CM N° 005-04/2020 – Denomina de Rua Lydio Frizzo a Rua C, 
localizada no Loteamento Jardim Europa, no Bairro Bom Pastor. 
 
ERNANI TEIXEIRA DA SILVA: (Projeto de Lei CM N° 006-04/2020) 
  
- Projeto de Lei CM N° 006-04/2020 – Dispõe sobre o sobre o fornecimento e 
instalação gratuita, pelas Concessionárias de serviço de Água, de válvulas de 
retenção de ar (eliminadores de ar), para hidrômetros a todos os imóveis comerciais e 
residenciais do Município de Lajeado e dá outras providências”. 

 
ANTÔNIO MARCOS SCHEFER: (Projeto de Lei CM N° 007-04/2020) 
  
- Projeto de Lei CM N° 007-04/2020 – Denomina de Rogério Krohn a Rua F, 
localizada no Loteamento Baviera, Bairro São Bento. 
************************************************************************************************* 
DJALMO DA ROSA (Req. 022/2020) 
 
Req. 022/2020 – Solicita espaço para falar sobre Educação, Saúde, Meio Ambiente, 
Transparência Pública e Obras. 
 
WALDIR BLAU (Req. 023/2020) 
 
Req. 023/2020 – Solicita espaço para falar sobre as creches do nosso município, UPA e 
empreiteiras de calçamento. 
 
ARILENE MARIA DALMORO (Req. 024/2020) 
 



Req. 024/2020 – Solicita o envio de oficio aos proprietários dos terrenos baldios da 
Rua Guinter Prediger, Bom Pastor, a notificação para a limpeza dos mesmos. 
 
PAULO ADRIANO DA SILVA (Req. 025/2020) 
 
Req. 025/2020 – Solicita espaço para falar sobre determinados assuntos: 
- Poder Executivo Federal e seus Ministérios; 
- Poder Executivo Estadual e suas Secretarias; 
- Poder Executivo Municipal e suas Secretarias, em especial, Saúde, Educação e 
Obras. 
 
ERNANI TEIXEIRA DA SILVA (Req. 026 e 027/2020 e Ind. 005) 
 
Req. 026/2020 – Solicita espaço para falar sobre a doação de órgãos. 
 
Req. 027/2020 – Requer o envio de ofício ao gerente do Banrisul, solicitando que o 
posto do referido banco juntamente ao Supermercado Imec, no bairro São Cristovão, 
fique aberto até as 15 horas, horário normal das agências. Pois atualmente o mesmo 
atende apenas até as 14 hs, o que muitas vezes dificulta a chegada dos clientes em 
tempo. 
 
- Solicita a reforma e a pintura dos brinquedos na Praça de Lazer, situada na Rua 
América Latina, no Bairro Das Nações. Fotos Anexas. 
 
- Solicita providência com urgência, no sentido de recolocar as pedras de calçamento, 
na Av. Brasil, no Bairro Das Nações, pois a referida rua está em meia pista e as 
pedras encontram-se na pista de rolamento, o que poderá ocasionar acidentes. Foto 
Anexa. 
 
- Solicita com brevidade possível, a desobstrução das bocas de lobo, existentes na 
Rua Da Divisa, proximidades do prédio de nº 485, no Bairro Morro 25. 
 
- Solicita a troca do abrigo (parada de ônibus) ou reforma do mesmo, instalado na 
Av. Beira Rio, próximo à Rua Bernardino Pinto, na entrada ao Bairro Santo Antônio. 
O mesmo está totalmente danificado, o que impede o uso do mesmo. Foto Anexa. 
 
- Solicita a colocação de piso (concreto) no abrigo (parada de ônibus), localizado na 
Rua Octávio Trierweiler, esquina com a Rua Henrique Stein Filho, no Bairro Jardim 
do Cedro, pois nos dias chuvosos, se acumula muito barro, o que dificulta aos 
usuários que dependem de ônibus. Foto Anexa.  
 
- Solicita a roçada e a limpeza na área verde, juntamente à Praça de Lazer, localizada 
na Rua América Latina, Bairro Das Nações. 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 40, e ela não dá 



suporte para maior vazão da água, então, melhor seria fazer uma travessia de cano 
de metro, isto, para evitar alagamentos. 
 
ANTÔNIO MARCOS SCHEFER (Req. 028, 029, 030 e 031/2020 e Ind. 006) 
 
Req. 028/2020 – Requer o envio de ofício ao Poder Executivo e a Brigada Militar, 
solicitando para que haja mais efetivo e patrulhamento nos Bairros Santo Antônio e 
Jardim do Cedro, principalmente no turno da noite, pois os moradores reclamando 
da insegurança e do aumento constante de tiroteios no local. 
 
Req. 029/2020 – Solicita ao Poder Executivo, que informe por qual motivo foi alterada 
a forma da carga horária de funcionários e limpeza do Cemitério Municipal do bairro 
Florestal, visto que segundo informações não ocorrerá mais a higienização das 
capelas em finais de semanas e feriados, o que ao meu intender causará transtornos 
aos utilizadores em dias que ocorrem mais de um velório nos mesmos locais. 
 
Req. 030/2020 – Requer o envio de ofício a Corsan, solicitando p motivo da contínua 
falta de água na Rua Capitão Pedro Siebra, no bairro Universitário, e que sejam 
tomadas as devidas providências sobre isto, visto a grande quantidade de 
reclamações que chegaram a este Vereador de moradores que estão sendo 
prejudicados com esta situação, ainda mais nestes dias de calor intenso. 
 
Req. 031/2020 – Solicita ao Poder Executivo, que informe de quem é a 
responsabilidade de limpeza de terreno quando o mesmo estiver sobre litigio, ou 
seja, o proprietário não poder utilizá-lo por decisão da prefeitura. 
 
Req. 037/2020 – Solicita ao Poder Executivo, que informe qual é o valor repassado 
mensamente pela prefeitura para as cooperativas de reciclagem do município. E 
informem também como funciona os quesitos para distribuição destes valores. 
 
- SEOSP/SAURB: Solicita o recolhimento de lixos na Rua Amália Schweiger, 
próximo a residência nº 202, no bairro Conservas, visto que os moradores reclamam 
dos mesmos estarem trazendo transtornos no local. 
 
- SEOSP: Solicita a pedido dos moradores, que seja feita a instalação de uma 
academia ao Ar Livre nos endereços citados abaixo. 
* Travessa Erna Bucker, junto ao campo de futebol, no bairro Conservas. 
 
- SAURB: Solicita o recolhimento de lixo verde na Rua José Franz, próximo a 
pracinha no bairro Conventos, visto que os moradores reclamam que usuários de 
drogas estariam colocando fogo nos mesmos, o que está gerando medo em todos. 
 
- SEOSP: Solicita a pedido dos moradores, a instalação de uma parada de ônibus no 
loteamento Pro Bairro I, no bairro São Bento, para que os moradores tenham um local 
para se abrigar para aguardar o ônibus. 
 



- SEOSP: Solicita a colocação de uma lixeira na Rua Elir Léo Bohrer, no Bairro Santo 
Antônio, pois os moradores reclamam de não possuir local para a colocação de lixos. 
Imagens em anexo. 
 
- SEOSP: Solicita melhorias na calçada de passeio localizada entre a Solda Forte e a 
Avícola Ledur, na Rua Pedro Teobaldo Breitenbach, no bairro Conventos, pois a 
mesma possui diversos buracos podendo causar acidentes no local. 
 
- SEPLAN/Trânsito: Solicita que seja feita a colocação de placas de sinalização 
indicando os nomes das Ruas no bairro Santo Antônio, pois segundo os moradores 
falta a identificação em quase todas. 
 
NILSON DO ARTE (Req. 032/2020 e Ind. 007) 
 
Req. 032/2020 – Solicita espaço para falar sobre o Pacto pela Paz. 
 
- SEOSP: Solicita roçada e limpeza nas dependências internas e externas (pátio) do 
cemitério municipal, e das câmaras mortuárias do florestal, pois o mato está tomando 
conta das dependências. 
 
- SEOSP: Solicita pintura das sinalizações das faixas de travessia de pedestres e meios 
– fios, da Av. Benjamin Constant trecho compreendido entre o trevo da RS e a rua 
Carlos Kronhardt, no bairro Conventos. 
 
- SEOSP: Solicita a sinalização com placas, pintura e melhoramentos nos redutores de 
velocidade, nas transversais da Rua Pedro Kolling. Pois foi feito o capeamento 
asfáltico tornado essa via mais veloz podendo causar acidentes em suas transversais. 
 
- SEOSP: Solicita o conserto nos bancos (assentos) em volta dos postes na Av. Júlio de 
Castilhos, que alguns estão quebrados e sem madeira. E se estude a possibilidade de 
aumentar em cerca de um metro para cada lado, pois a procura pelos mesmos é 
muito grande. 
 
- SEOSP: Troca de lâmpadas queimadas em várias ruas do Bairro Santo Antônio, pois 
nos últimos dias está muito violento o bairro, com crimes e tiroteios. E a população 
está se sentindo insegura com as ruas escuras a noite. 
 
WALDIR GISCH (Ind. 008) 
 
- Solicita ao Poder Executivo que estude a possibilidade de efetuar o capeamento 
asfáltico da Rua General Flores da Cunha, no Bairro Florestal. 
 
LORIVAL EWERLING DOS SANTOS SILVEIRA (Req. 033, 034 e 035/2020 e Ind. 
009) 
 



Req. 033/2020 – Requer o envio de ofício ao Poder Executivo e a EGR, solicitando 
informações quanto ao projeto de modificação da rótula na ERS 130, próximo a BRF 
conforme segue: 
- Se existe projeto pronto; 
- Se o projeto está aprovado; 
- Se tem previsão de custos; 
- Como estão as tratativas junto ao Governo do Estado. 
 
Req. 034/2020 – Solicita ao Poder Executivo, que informe se existe a previsão e como 
está o andamento, da abertura da projeção da Rua Octávio Trieweiler (Bairro Jardim 
do Cedro) até a rua Carlos Sphor Filho (Bairro Moinhos). Caso não exista previsão, 
solicito que se faça o estudo da viabilidade de abertura deste trecho e com urgência 
se realize esta obra, que é de suma importância para mobilidade e segurança de 
milhares de pessoas que poderiam utilizar esta via diariamente. 
 
Req. 035/2020 – Solicita ao Poder Executivo, a destinação de espaços, próprios ou 
alugados, para implantação de berçários (0 a 1 ano), devido a grande demanda dos 
bairros, pois somos sabedores, de que em 2019, houveram aproximadamente 1047 
nascimentos, com especial atenção nos seguintes bairros: Nações, Floresta, Morro 25, 
Conservas, Santo Antônio e Jardim do Cedro (261 nascimentos); Conventos, Bom 
Pastor, Moinhos D’Água e São Bento (264 nascimentos); Imigrante, Centenário, 
Igrejinha, Planalto, Olarias, Campestre e Santo André (156 nascimentos), bem como 
nos demais bairros não citados. Como o Jardim do Cedro foi o que mais teve 
nascimentos, com 113, seguido de Conventos, com 109, que sejam criados estes 
espaços para berçários nestes bairros ou proximidades. 
 
- Conserto do calçamento da rua Germano Berner (bairro Florestal), nas 
proximidades da rua Olavo Bilac. 
 
- Instalação de lixeiras no Parque Piraí, especialmente nas proximidades do campo de 
futebol, praça de brinquedos e cancha de areia, a pedido dos usuários desta área de 
lazer. 
 
EDERSON FERNANDO SPOHR (Req. 038/2020 e Ind. 010) 
 
Req. 038/2020 – Solicita espaço para falar sobre pavimentações, saúde, segurança, 
educação e mobilidade urbana. 
 
- Solicita reparos na rua Erno Guilherme Marasini, no bairro São Bento, no km 4 à 
esquerda. A rua está cheia de buracos, oferecendo perigos para a circulação de carros 
e inclusive pessoas. 
 
- Solicita uma carga de saibro para tapar valetas na rua das Gardênias. 
 
- Solicita manutenção na praça de lazer no montanha, próximo ao posto de saúde. 
Também solicita a troca das redes que ficam acima da tela, atrás das goleiras do 
campo de futebol. 



 
DJALMO DA ROSA, ARILENE MARIA DALMORO, SERGIO LUIZ KNIPHOFF, 
EDERSON FERNANDO SPOHR, ÉLIO JOSÉ LENHART, PAULOA DRIANO DA 
SILVA, WALDIR BLAU E ANTÔNIO MARCOS SCHEFER (Req. 036/2020) 
 
Req. 036/2020 – Requerer a convocação do Secretário de Cultura, Esporte e Lazer, Sr. 
Carlos Rodrigo Reckziegel, para que faço Uso da Tribuna desta Casa, com o objetivo 
de esclarecer o fato noticiado no Jornal A Hora do Vale, na coluna do jornalista 
Rodrigo Martini do dia 12 de dezembro de 2019. A matéria do jornalista mostra que 
apesar da prefeitura já possuir contrato com agência de publicidade licitada, com 
custos acima de R$ 1,5 milhão, a Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, contratou 
outra agência de publicidade, sem licitação, por R$ 17.200,00. A empresa contratada 
pela Secretaria foi criada em 08 de novembro de 2019 e firmou tal contrato menos de 
um mês depois de sua criação e o proprietário da empresa era estagiário da mesma 
Secretaria, onde trabalhou até outubro de 2019. 
************************************************************************************************* 
        Sala Presidente Tancredo de Almeida Neves, 11 de  fevereiro de 2020. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


