
        CÂMARA DE VEREADORES DE LAJEADO 
          Estado do Rio Grande do Sul 

   Sessão Ordinária realizada no dia   27/02/2020 

      BOLETIM Nº  004-04/2020 

               E X P E D I E N T E 

************************************************************************************************ 
PODER EXECUTIVO: 
 
- PL nº  012-04/2020 – Autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Especial. 
 
- PL nº  013-04/2020 - Autoriza a abertura de Crédito Suplementar. 
 
- PL nº 014-04/2020 – Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir Crédito 
Suplementar. 
 
- PL nº  017-04/2020 – Autoriza o Poder Executivo a conceder incentivo à empresa 
Sorvebom Industrial Ltda. 
 
- PL nº  018-04/2020 – Fixa o valor do Padrão Básico Referencial de Remuneração 
(PBRR) em R$ 671,12 (seiscentos e setenta e um reais e doze centavos) a partir de 
01/03/2020 e dá outras providências. 
 
- PL nº  019-04/2020 – Autoriza a cobrança de contribuição de melhoria em 
decorrência de execução de melhorias em rua projetada.  
 

- Ofício n°0064-04/2020 - Em resposta ao Ofício nº 024/2020 do vereador  Djalmo da 
Rosa, referente aos serviços prestados pelas empresas:  Mak – Máquinas  Ltda, KS 
Terraplanagem e Transpostes Ltda e Augustin Terraplanagem e Pavimentação Ltda.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
************************************************************************************************ 
PAULO ADRIANO DA SILVA: (Projeto de Lei CM N° 011-04/2020) 
  
- Projeto de Lei CM N° 011-04/2020 – Altera o parágrafo único do art. 12°, para 
parágrafo 1° e Cria o parágrafo 2° e 3° no mesmo artigo, na lei 8.136, de 15 de Abril 
de 2009, que estabelece normas para a exploração do Comércio Ambulante e Traillers 
Estacionados. 
 
MARIELA PORTZ: (Projeto de Lei CM N° 012-04/2020) 
  
- Projeto de Lei CM N° 012-04/2020 – Altera o art. 58, acrescenta o item “f” e 
acrescenta o parágrafo 3° da Lei n° 5.848, de 20 de dezembro de 1996, que institui o 
código de edificações de Lajeado e dá outras providências. 
 
MESA DIRETORA: ( Projetos de Lei CMs 13-14-15 e 16-04/2020)  



 
 - Projeto de Lei CM N° 013-04/2020 – Ficam revisados os valores dos subsídios dos 
Vereadores.   
 
- Projeto de Lei CM N° 014-04/2020 – Ficam revisados os valores dos subsídios do 
Prefeito Municipal e Vice-Prefeito Municipal. 
 

- Projeto de Lei CM N° 015-04/2020 – Ficam revisados os valores dos subsídios dos 
Secretários Municipais e Procurador Geral do Município. 

 
- Projeto de Lei CM N° 016-04/2020 – Fixa o valor do Padrão Básico Referencial de 
Remuneração (PBRR) em R$ 671,12 (seiscentos e setenta e um reais e doze centavos) a 
partir de 01/03/2020 e dá outras providências. 
************************************************************************************************* 
LORIVAL EWERLING DOS SANTOS SILVEIRA (Req. 056/2020) 
 
Req. 056/2020 – Requer o envio de ofício ao Exmo. Sr. Marcelo da Silva Carvalho, 
Juiz da 29ª Zona Eleitoral, solicitando a possibilidade da ampliação do horário de 
atendimento ao público, no cartório eleitoral de Lajeado, das 9h às 19 h, a partir do 
mês de março, para realização do recadastramento biométrico, haja visto que várias 
empresas do município trabalham por turnos, o que impossibilita muitos eleitores de 
realizarem este procedimento nos atuais horários de atendimento. 
 
ANTÔNIO MARCOS SCHEFER (Req. 057, 059, 059 e 060/2020 e Ind. 015) 
 
Req. 057/2020 – Requer o envio de ofício a Companhia Riograndense de Saneamento 
– CORSAN, solicitando providências quanto a diversos buracos que foram feitos em 
frente a residências nº 207, na Rua Delfino Costa, no bairro Conservas, visto que foi 
quebrada a calçada e também retiraram algumas lajotas na entrada da garagem da 
mesma, e no local foram colocados apenas uma carga de brita que já quase saiu 
totalmente, o que está trazendo diversos transtornos aos moradores. Imagens em 
anexo. 
 
Req. 058/2020 – Requer o envio de ofício empresa CERTEL Energia, solicitando a 
pedido dos moradores a substituição de um poste de iluminação localizado na Rua 
Hélio Schlosser, no bairro Conventos, visto que eles reclamam do perigo pois o 
mesmo encontra-se pendido podendo causar acidentes no local. 
 
Req. 059/2020 – Solicita a Secretaria de Planejamento, que sejam notificados o 
proprietários dos terrenos baldios citados abaixo, pois o mato está altíssimo gerando 
transtornos aos demais moradores. 
* Rua das Gardênias, nº 122 no bairro São Bento. 
* Rua das Gardênias, ao lado da residência nº 52, no bairro São Bento. 
 
Req. 060/2020 – Solicita a Secretaria de Planejamento, que seja notificado o 
proprietário do terreno baldio localizado na interseção entre a Rua José Elemar 



Mallmann com a Rua Bento Rosa, no bairro Carneiros, e que sejam tomadas as 
devidas providências quanto ao mesmo, pois o mato está altíssimo gerando 
transtornos aos demais moradores. 
 
-SAURB: Solicita o recolhimento de lixo verde localizado na Rua Rio Branco 
proximidades da residência no bairro Centro, visto que além de obstruir a passagem 
o mesmo está gerando a proliferação de insetos e animais peçonhentos no local. 
 
- SEOSP: Solicita a limpeza dos bueiros localizados nos endereços citados abaixo 
visto que os mesmos se encontram em condições precárias de conservação causando 
alagamentos nestes locais. 
* Na Rua Rio Branco, proximidades da residência nº 147, no bairro Centro. 
* Na Rua das Gârdenias, no bairro São Bento. 
 
- SEOSP: Solicita que na Rua Frederico Kappes, no bairro São Bento, seja feita a 
colocação de material (brita/saibro), pois os moradores reclamam que ouve o 
patrolamento da mesma, no entanto agora as pedras que já havia na rua estão 
dificultando a travessia no local. 
 
- SEOSP: Solicita que seja feita a substituição de três lâmpadas queimadas localizadas 
na Rua Otto Schmidt, no bairro São Bento, pois os moradores reclamam da 
insegurança no local devido à falta de iluminação. 
 
- SEOSP: Solicita o patrolamento e colocação de material na Rua das Gardênias, 
loteamento Alles Gutt, no bairro São Bento, visto que a mesma está em péssimo 
estado de conservação. 
 
- SEOSP: Solicita que seja estudada a possibilidade de desassoreamento do arroio 
localizado nas proximidades da fábrica de rapaduras Perena, no bairro Conventos, 
visto que em dias de chuva intensa o mesmo invade as casas que existem aos 
arredores do mesmo. 
 
- SEOSP: Solicita a pedido dos moradores da Rua João Reinaldo Safran, no bairro São 
Bento, que seja feito o calçamento da mesma, pois eles reclamam que devido à 
quantidade de buracos, está muito difícil à travessia tanto de veículos quanto de 
pedestres no local. 
 
- SOSUR: Solicita melhorias no calçamento da Rua Paraná, no bairro São Cristóvão, 
pois os moradores reclamam da grande quantidade de buracos que há, dificultando a 
travessia na mesma. 
 
CARLOS EDUARDO RANZI (Req. 060, 061, 062, 063, 064 e 065/2020) 
 
Req. 060/2020 – Solicita a Vossa Excelência que seja prestada homenagem à 
Associação de Apoio a Pessoas com Câncer - AAPECAN, que está comemorando 15 
anos de atuação no Estado do Rio Grande do Sul. 
 



Req. 061/2020 – Requer ao Poder Executivo e à empresa Arki Assessoria e Serviços 
Ltda, solicitando cópias de todas as alterações contratuais da referida empresa. 
 
Req. 062/2020 – Requer ao Poder Executivo, solicitando o cronograma das obras do 
Programa Avançar Cidades e das obras do empréstimo do BADESUL. 
 
Req. 063/2020 – Solicita ao Poder Executivo, a relação dos acordos firmados com os 
ex-funcionários do ICOS, constando valores já pagos, relação dos ex-funcionários que 
ainda não firmaram acordo ou ainda não receberam indenização. 
 
Req. 064/2020 – Solicita ao Poder Executivo, providências no sentido de sanar a falta 
de abastecimento de água no bairro Centenário. 
 
Req. 065/2020 – Solicita espaço para falar sobre: 
- Mudanças na rede municipal de educação; 
- Falta de transparência pública; 
- Transmissão e filmagens das sessões da Câmara de Vereadores; 
- Projetos de Leis em andamento na Câmara de Vereadores, em especial, ao Projeto 
de Lei Complementar enviado pelo Poder Executivo. 
 
MARIELA PORTZ (Req. 066/2020) 
 
Req. 066/2020 – Solicita espaço para falar sobre: 
* O repasse de verbas à saúde por parte do Governo do Estado; 
* Alteração do art. 58, da Lei nº 5.848, de 20 de dezembro de 1996, que institui o 
Código de Edificações de Lajeado e dá outras providências; 
* PROJETO DE LEI CM Nº 009-04/2020 da minha autoria que, altera dispositivos da 
Lei Nº 8136, de 15 de abril de 2009; 
* A situação da saúde no Município de Lajeado - UPA e POSTOS de Saúde; 
* Contrato com a empresa Arki Assessoria e Serviços Ltda, que presta serviços 
terceirizados para Prefeitura Municipal; 
 
ARILENE MARIA DALMORO (Req. 067/2020) 
 
Req. 067/2020 – Solicita espaço para falar sobre o esgoto à céu aberto na Rua Augusto 
Lang, no Bairro Americano. 
 
PAULO ADRIANO DA SILVA (Req. 068/2020) 
 
Req. 068/2020 – Solicita espaço para falar sobre determinados assuntos: 
- Projeto de Lei 094-03/2019 que foi aprovado nesta casa no dia 23/12/2019; 
- Serviços prestados pela Unidade de Pronto Atendimento - UPA; 
- Serviços prestados pela Unidade de Pronto Socorro de Lajeado –HBB; 
- Organização do recolhimento de lixo verde de lajeado; 
- Serviços de conservação das ruas do Município; 
- Recolhimento de lixo; 
- Organização da nova lei do Plano Diretor; 



- Atendimento e informações prestadas aos contribuintes e vereadores pela secretaria 
de saúde; 
- Relação de funcionários terceirizados pela empresa Arki e Serviços; 
 
ERNANI TEIXEIRA DA SILVA (Ind. 016) 
 
- Solicita com brevidade possível, a limpeza e a desobstrução das bocas de lobo, na 
Rua Souza Junior, esquina com a Rua Ibiaçú, no Bairro Santo Antônio, pois com as 
águas da chuva, as entopem e invadem as residências mais próximas. Fotos Anexas. 
 
- Solicita o recolhimento do lixo verde/seco, na Rua Olímpio Berté, em frente ao 
Prédio de nº 056, no Bairro Jardim do Cedro. Foto Anexa. 
 
- Solicita com brevidade possível, o desentupimento e desobstrução das bocas de 
lobo, existentes na Rua João Fernando Schneider, nas proximidades do prédio de nº 
508, no Bairro Jardim do Cedro. Foto Anexa. 
 
- Patrolamento, colocação de material (saibro/brita), na Rua Ibiaçú, no Bairro Santo 
Antônio, a qual encontra-se em precário estado de conservação, contendo várias 
valetas e buracos, causando enormes dificuldades aos usuários. Foto Anexa. 
 
- Colocação de material na Rua Símon Bolívar, no Bairro Santo Antônio, conforme os 
moradores,  para a conclusão da mesma, falta brita e o restante de material, e, por 
fim, fazer a limpeza para a liberação dela. Foto Anexa. 
 
- Solicita a construção de uma escada/degraus no término da Rua Itajaí, no Bairro 
Conservas, pois na última residência, a moradora é uma idosa de 77 anos, com 
problemas de ar, o que dificulta a saída e chegada da mesma em sua própria 
residência. Fotos Anexas. 
 
WALDIR BLAU (Req. 069/2020 e Ind. 017) 
 
Req. 069/2020 – Solicita espaço para falar sobre a demora do pagamento dos ex. 
funcionários da ICOS. 
 
- Solicita ao Setor de Transito a colocação de placas que indicam a velocidade 
máxima permitida na rua Carlos Emilio Weiss e demais ruas no Bairro Centenário. 
 
ILDO PAULO SALVI (Req. 070 e 071/2020) 
 
Req. 070/2020 – Solicita o envio de ofício ao Secretário do Meio Ambiente, Sr. Luiz 
Benoitt e ao Prefeito Municipal, Sr. Marcelo Caumo, reiterando a solicitação de 
estudo de viabilidade em instalar no Parque Professor Theobaldo Dick, 
equipamentos para a prática de atividades saudáveis, e o entretenimento dos 
visitantes, bem como ao fomento da economia turística em nosso município. Para tal, 
sugerimos a instalação de equipamento completo de calestenia com recursos do 



município, e a abertura de concorrência pública para outorga e instalação de 
pedalinhos no lago, bem como uma longa tirolesa sobre o mesmo. 
 
Req. 071/2020 – Requer ao Secretário da Fazenda, Sr. Guilherme Cé e ao Prefeito 
Municipal, Sr. Marcelo Caumo, solicitando que antes que prossigam na intenção de 
cobrar IPTU de algumas entidades sem fins lucrativos de nossa cidade, busquem 
juntamente com a Câmara de Vereadores a necessária atualização do nosso Código 
Tributário Municipal, Lei n° 2714/73, que ao longo do tempo recebeu inúmeras 
alterações pontuais, sempre provocados por necessidades de alguns segmentos, mas 
que carece de atualização as legislações superiores, bem como aos avanços e 
especificidades de nosso município. 
************************************************************************************************* 
        Sala Presidente Tancredo de Almeida Neves, 27 de  fevereiro de 2020. 
 

 

 

 

 
 

 


