
        CÂMARA DE VEREADORES DE LAJEADO 
          Estado do Rio Grande do Sul 

   Sessão Ordinária realizada no dia   18/02/2020 

      BOLETIM Nº  003-04/2020 

               E X P E D I E N T E 

************************************************************************************************ 
PODER EXECUTIVO: 
 
- Projeto de Lei Complementar nº 002/2020 – Altera a Lei Complementar nº 002, de 
23 de março de 2016, que Institui o Regime Próprio de Previdência Social do 
Município de Lajeado, e dá outras providências. 
 
- Projeto de Lei Complementar nº 003/2020 – Autoriza a contratação temporária de 
excepcional interesse público de 17 (dezessete) monitores de creche e 02 ( dois) 
professores de anos finais – ciências.  
 
- PL nº  007-04/2020 – Inclui eventos na Lei Municipal nº 10.949, de 26 de dezembro 
de 2019, que aprovou o Calendário de Eventos do Município de Lajeado para o 
exercício de 2020.   
 
- PL nº  008-04/2020 – Cria vagas de Professor de Educação Infantil, Professor de 
Anos Iniciais e Professor de Anos Finais – Inglês e altera a Lei nº 8.795 de 26 de 
dezembro de 2011.   
 
- PL nº  009-04/2020 – Cria vagas e altera o anexo I da Lei n 10.079 de 30 de março de 
2016 que Institui o Plano de Carreira dos Servidores do Município de Lajeado.   
 
- PL nº  010-04/2020 – Cria gratificação aos membros eleitos para Comissão Interna 
de Preveção de Acidentes ( CIPA) e autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito 
Especial.   
 
- PL nº  011-04/2020 – 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  015-04/2020 – Autoriza a realização de despesa e abre Crédito Suplementar.  
 
- PL nº 016-04/2020 – Autoriza o Poder Executivo a custear despesas com o 
pagamento de até 07  (sete) estagiários para os órgãos de segurança pública e abre 
Crédito Suplementar.  
 
- Ofício nº 0067-04/2020 - Poder Executivo comunica a realização de Audiência 
Pública para a prestação de contas do terceiro quadrimestre de 2019 no dia 28 de 



fevereiro às 9:00 horas no Plenário da Câmara de Vereadores.   
************************************************************************************************ 
- Projeto de Lei CM N° 008-04/2020 – Concede o título de Cidadão Lajeadense ao 
Senhor Mário Sérgio de Souza Almeida. 
 
MARIELA PORTZ: (Projeto de Lei CM N° 009-04/2020) 
  
- Projeto de Lei CM N° 009-04/2020 – Altera dispositivos da Lei n° 8136, de 15 de 
abril de 2009. 

CARLOS EDUARDO RANZI, ARILENE MARIA DALMORO, SERGIO LUIZ 
KNIPHOFF E CARLOS MUSSKOPF: (Projeto de Lei CM N° 010-04/2020) 
  
- Projeto de Lei CM N° 010-04/2020 – Determina que bares, restaurantes e casas 
noturnas adotem medidas de auxílio à mulher que se sinta em situação de risco no 
município de Lajeado. 
************************************************************************************************* 
CARLOS EDUARDO RANZI, SERGIO LUIZ KNIPHOFF, ARILENE MARIA 
DALMORO, PAULO ADRIANO DA SILVA E EDERSON FERNANDO SPOHR 
(Req. 039/2020) 
 
Req. 039/2020 – Solicita ao Poder Executivo e à empresa Arki Assessoria e Serviços 
Ltda, cópia das guias GFIP da referida empresa, entregue junto ao Poder Executivo 
nos últimos 6 (seis) meses, e suas respectivas notas fiscais. 
 
LORIVAL EWERLING DOS SANTOS SILVEIRA (Req. 040 e 041/2020) 
 
Req. 040/2020 – Requer o envio de ofício a EGR, solicitando a retirada do semáforo 
localizado na ERS 130, em frente ao Posto do Arco, bem como que se façam as 
adequações necessárias junto aos acessos que levam ao túnel do Campestre. Justifica-
se a necessidade desta retirada, haja visto que este semáforo influi diretamente na 
mobilidade e segurança do trânsito, onde o congestionamento de veículos em 
determinados horários, chega ser superior a 3 km, sendo também elevado o número 
de acidentes neste local. 
 
Req. 041/2020 – Solicita ao Poder Executivo, informações de como está sendo 
conduzida a documentação e liberação para recuperação da lagoa do bairro Morro 
25, próxima a parada 08, onde foi conversado com os lindeiros e proprietários da 
área, os quais concordaram com a realização da execução de obras para instalação de 
iluminação, construção de pistas de caminhadas, ponte para travessia na lagoa, 
instalação de brinquedos, enfim, toda infra estrutura para que as pessoas possam 
usufruir deste local como área de lazer e para atividades físicas, sendo esta uma 
antiga reivindicação da comunidade. 
 
WALDIR BLAU (Req. 042 e 043/2020) 
 



Req. 042/2020 – Solicita o envio de ofício a Secretaria da Educação, convocando a 
Secretaria Vera Lúcia Plein, para que faça uso da tribuna dessa Casa Legislativa e 
explicar a real situação das creches dos berçários. Pais estão apreensivos com a 
informação sobre o fechamento de berçários em algumas instituições e pedem 
posicionamento sobre vagas. 
 
Req. 043/2020 – Solicita o envio de ofício a Univates, setor responsável pela UPA e a 
Secretaria da Saúde – Setor transporte, convocando os responsáveis para falar sobre 
responsabilidade do transporte da UPA até o Hospital Bruno Born em caso de 
emergência. 
 
CARLOS EDUARDO RANZI (Req. 044, 045, 046, 047, 048 e 049 /2020) 
 
Req. 044/2020 – Requer o envio de ofício ao Poder Executivo e ao Grupo CCR, 
solicitando que seja estudada possibilidade de instalação de travessia segura para 
pedestres na BR-386, do bairro São Cristóvão para o bairro Americano, nas 
proximidades do Atacado Rede Super. 
 
Req. 045/2020 – Requer o envio de ofício ao Poder Executivo e à empresa Arki 
Assessoria e Serviços Ltda, solicitando a relação (nome, cargo e lotação) de todos os 
funcionários da empresa que prestam serviço ao Poder Executivo de maneira 
terceirizada. 
 
Req. 046/2020 – Requer o envio a todas Escolas Públicas Municipais e seus 
respectivos Círculos de Pais e Mestres (CPM’s)/Associações de Pais e Funcionários 
(APF’s), sugerindo que realizem cadastro no Programa Nota Fiscal Gaúcha, 
enquadrando-se como entidades sociais e se habilitando na área do Desenvolvimento 
Social. Para tanto, devem contatar o setor de Divisão de Cadastro da STAS (Secretaria 
do Trabalho e Assistência Social) no telefone 51 3288.6424. Nota Fiscal Gaúcha é um 
programa que, por meio da distribuição de prêmios, visa incentivar os cidadãos e 
cidadãs a solicitar a inclusão do CPF na emissão do documento fiscal no ato de suas 
compras, bem como conscientizá-los sobre a importância social do tributo. Através 
do Programa, os cidadãos concorrem a prêmios em dinheiro, as entidades sociais por 
eles indicadas são beneficiadas por repasses e as empresas participantes reforçam sua 
responsabilidade social com o Estado e a sociedade gaúcha. 
 
Req. 047/2020 – Solicita ao Poder Executivo, que informe o custo da restauração da 
obra de pavimentação da Rua Nicolau Junges, bairro Montanha, bem como se será 
instalada placa informativa sobre a obra (com prazos e valores). 
 
Req. 048/2020 – Solicita espaço para falar sobre: 
- Mudanças na rede municipal de educação 
- Falta de transparência pública 
- Obras municipais inacabadas 
- Projeto de lei novos e desarquivados do poder executivo. 
 
Req. 049/2020 – Solicita o envio de ofício ao Poder Executivo solicitando: 



1) cópia integral do processo administrativo de dispensa de licitação nº 09/2018, que 
levou ao Contrato nº27/2018, firmado com a UNIVERSIDADE DO VALE DO 
TAQUARI – UNIVATES; 
2) cópia integral do processo administrativo de dispensa de licitação OU DOS 
PROCEDIMENTOS PREPARATÓRIOS para a contratação da UNIVERSIDADE DO 
VALE DO TAQUARI – UNIVATES para gestão compartilhada de unidade 
educacional. O requerente compromete-se a recolher eventual taxa necessária para 
obtenção das cópias dos procedimentos. 
O OBJETIVO do pedido é o controle social sobre a regularidade dos procedimentos. 
  
EDERSON FERNANDO SPHOR (Ind. 011) 
 
- Solicita placa de sinalização, indicando altura e peso permitidos na ponte de ferro 
localizada na Av. Benjamin Constant; 
 
- Solicita roçada no setor 50, quadra 365, lote 270, pertencente ao município de 
Lajedo, localizado no loteamento Baviera no Bairro São Bento; 
 
- Solicita melhorias na rua Jacob Guilherme Eckhardt, no Bairro de São Bento; 
 
- Solicita melhorias na parada de ônibus na rua Rio Grande do Norte, no Bairro 
Campestre; 
 
- Solicita estudo de viabilidade de implementação de quebra-molas na rua Moraes de 
Azambuja, na altura do n° 1225. 
 
ARILENE MARIA DALMORO (Req. 051/2020) 
 
Req. 051/2020 – Solicita a Secretaria de Obras, que tome as devidas providências para 
sanar com a maior brevidade possível, ao longo da BR 386 pista lateral, proximidades 
à Rua Augusto Lang no Bairro Americano, existe esgoto a céu aberto e fétido, 
tornando o ambiente insalubre e desta forma impróprio para o comércio, bem como 
para as residências que são tomadas por roedores e insetos. A situação é caótica pois 
estas redes são coletoras de água das chuvas, e atualmente recolhem dejetos de 
efluentes mal cheirosos, de esgoto que podem ser oriundas de ligações clandestinas e 
que ocorrem em um dos acessos principais da cidade. 
 
ERNANI TEIXEIRA DA SILVA (Ind. 012) 
 
- Solicita urgentemente o conserto da calçada de passeio, na Rua Eugênia Mello de 
Oliveira Kirchheim, esquina com a Rua Zeno Schmatz, no Bairro Bom Pastor, pois a 
mesma está totalmente danificada. Foto Anexa. 
 
- Solicita a troca do tampão na boca de lobo, na Rua Lothar Johan, esquina com a Rua 
Zeno Schmatz, no Bairro Bom Pastor, pois como a mesma se encontra, poderá 
ocasionar acidentes. Foto Anexa. 
 



- Solicita a construção de boca de lobo, início da Rua Jacob Augusto Purper, esquina 
com a RST 453, no Bairro Floresta, pois a canalização está totalmente entupida. Foto 
Anexa. 
 
- Solicita o patrolamento, colocação de material (saibro/brita), na Rua Willi Johan, no 
Bairro Jardim do Cedro, a mesma encontra-se em precário estado de conservação, 
contendo várias valetas e buracos, causando enormes dificuldades aos usuários. Foto 
Anexa. 
 
- Solicita a operação tapa buracos com asfalto na Rua Jacob Augusto Purper, entrada 
ao Bairro Floresta, pois a mesma está intransitável, causando enormes dificuldades 
aos usuários. Fotos Anexas. 
 
- Solicita com urgência, a colocação de luminárias na Rua Dois Irmãos, no Bairro 
Conservas, pois a mesma se encontra totalmente às escuras. 
 
- Solicita ao Departamento de Trânsito, a instalação de uma faixa elevada, na Rua 
Borges de Medeiros, proximidades do prédio nº 137 e da Rua Cap. Leopoldo 
Heineck, no Bairro Centro, pois o tráfego é intenso, os veículos passam em 
velocidade avançada, no sentido Centro-Bairros e vice-versa, o que poderá ocasionar 
graves acidentes. Foto Anexa. 
 
ANTÔNIO MARCOS SCHEFER (Req. 052 e 053/2020 e Ind. 013) 
 
Req. 052/2020 – Solicita ao Poder Executivo, que informe o motivo da falta de 
diversos medicamentos que são extremamente importantes no tratamento dos 
pacientes nos Postos de Saúde do município, visto que foram inúmeras reclamações 
que chegaram até este Vereador de moradores de diversos bairros que estão sendo 
prejudicados com esta situação. 
 
Req. 053/2020 – Solicita ao Poder Executivo, que estude a possibilidade da prefeitura 
fazer um projeto encaminhando um auxílio financeiro para UPA, para que a mesma 
possa adquirir equipamentos, contratar mais profissionais e assim expandir também 
os atendimentos, visto que isso iria fazer com que a mesma pudesse melhor atender a 
comunidade. 
 
- SEDETAG/SEOSP: Solicita o recolhimento de lixo nos endereços citados abaixo, 
visto que o mesmo está obstruindo a passagem de pedestres nestes locais. 
* Rua Carlos Spohr Filho, em frente à residência nº 430, no bairro Moinhos. 
* Rua Santo Antoninho, em frente à residência nº 185, no bairro Santo Antônio. 
 
- SEOSP: Solicita que sejam tomadas as devidas providências quanto a um 
vazamento de esgoto que está ocorrendo no salão localizado na Barra da 
Forquetinha, pois o mesmo está causando grandes transtornos aos moradores 
principalmente devido à proliferação de mosquitos no local. 
 



- SEOSP: Solicita a colocação de iluminação pública no poste localizado em frente ao 
campo de futebol na Rua Antônio Otto Heineck, em frente ás residências nº 73 e nº 
83, no bairro Universitário, pois os moradores reclamam da insegurança devida à 
falta de iluminação no local. 
 
- SEOSP: Solicita o patrolamento e colocação de material (brita/saibro) na Estrada 
Geral de Alto Conventos, visto que a mesma se encontra em condições precárias de 
conservação, dificultando a travessia no local. 
 
- SEOSP: Solicita melhorias como patrolamento e colocação de material nas ruas 
citadas abaixo, pois os moradores reclamam da grande quantidade de valetas que há, 
dificultando a travessia de veículos nestes locais. 
* Rua das Gardênias, no bairro São Bento. 
 
- SEOSP: Solicita a substituição de uma lâmpada queimada na Rua Miguel Paulus, 
proximidades da residência nº 776, no bairro Planalto, tendo em vista que passar no 
local a noite está se tornando muito perigoso para os moradores. 
 
ILDO PAULO SALVI (Req. 054/2020) 
 
Req. 054/2020 – Solicita espaço para falar sobre o serviço público: carreira e 
terceirizados, CCs e FGs, legislaturas legal e moral, reforma política e suas 
repercussões do município de Lajeado. 
 
PAULO ADRIANO DA SILVA (Ind. 014) 
 
- SESP: Solicita a instalação de uma elevada (quebra-mola) na rua Rio Grande do Sul, 
próximo à Rua Paul Harris, bairro Campestre. 
 
- SEOSP: Solicita o conserto do calçamento na Rua Barão do Triunfo, próximo a 
Zagonel Auto Peças, bairro Americano. 
 
- SEOSP: Solicita a limpeza das valetas e bueiros na Rua Belém, bairro Universitário. 
 
ADI CERUTTI (Req. 055/2020) 
 
Req. 055/2020 – Solicita espaço para falar sobre a Feira do Peixe Vivo e notícias sobre 
a Universidade do Vale do Taquari (Univates), veiculadas nos meios de imprensa 
local. 
************************************************************************************************* 
        Sala Presidente Tancredo de Almeida Neves, 18 de  fevereiro de 2020. 
 

 

 

 

 
 


