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        CÂMARA DE VEREADORES DE LAJEADO 
          Estado do Rio Grande do Sul 

   Sessão Ordinária realizada no dia 06/02/2018 

      BOLETIM Nº  001-02/2018 

                   E X P E D I E N T E 

******************************************************************************* 

PODER EXECUTIVO: 
 
- PL nº 002-02/2018 – Altera os artigos 2º e 3º da Lei nº 10.533 de 22 de 
dezembro de 2017.   
 
- PL nº 003-02/2018 – Institui o programa de parceria público-privada e 
concessões do Município de Lajeado/RS e dá outras providências. 
 
- PL nº 005-02/2018 – Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir Crédito 
Suplementar.  
 
- PL nº 006-02/2018 –  Autoriza a contratação temporária de excepcional 
interesse público de 01 (um) técnico em enfermagem, 01 (um) assistente social, 
03 (três) agentes epidemiológicos, 01 (um) médico veterinário, 02 (dois) 
motoristas de ambulância e dá outras  providências 
 
- PL nº 007-02/2018 – Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir Crédito 
Especial Suplementar.  
 
- PL nº 008-02/2018 – Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir Crédito 
Especial.  
 
- PL nº 010-02/2018 – Altera o artigo 4º da Lei nº 10.542 de 27 de dezembro de 
2017.  
 
- PL nº 011-02/2018 – Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir Crédito 
Especial.  
 

 Ofício nº 40-02/2018 – SEAD Assunto: VETO ao Projeto de Lei CM nº 104-
01/2017 que “Denomina de Rua Anoli Cardoso de Siqueira Rua E, localizada no 
Loteamento Recanto da Colina Bairro Bom Pastor”. 
 
Ofício nº 41-02/2018 – SEAD  Assunto: VETO ao Projeto de Lei CM nº 096-
01/2017 que “Altera dispositivos da Lei Municipal nº 8.136, de 15 de abril de 
2009.” 
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Ofício nº 42-02/2018 – SEAD  Assunto: VETO ao Projeto de Lei CM nº 049-

01/2017, que “Altera o mapa do Zoneamento de Uso do Solo da Lei Municipal 
nº 7.650/2006, que Institui o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado de 
Lajeado”. 
 
- Ofício n° 0848-01/2017 – Em atenção ao Ofício n° 810/2017 do vereador 
ERNANI TEIXEIRA DA SILVA: Já foi providenciado o conserto dos canos 
quebrados na Rua São Pedro, bairro Moinhos. 
- Em atenção Ofício n° 814/2017 do vereador FABIANO BERGMANN: Está 
sendo providenciada a construção da calçada de passeio na extensão da praça, 
da rua José Frantz, bairro Conventos. 
- Em atenção ao Ofício n° 821/2017 da vereadora ARILENE MARIA 
DALMORO: Já foi providenciado o fechamento dos buracos na Rua São Pedro, 
bairro Moinhos. 
 
- Ofício n° 0849-01/2017 – Em atenção ao Ofício n° 784/2017 do vereador 
CARLOS EDUARDO RANZI: Foi realizado um levantamento da situação, 
sendo que durante o ano foram realizados serviços no local, o qual é alvo 
constante de vandalismo. Asseguramos que será refeita toda a instalação da 
iluminação. 
 - Em atenção ao ofício n° 790/2017 do vereador FABIANO BERGMANN: 
Agradecemos a indicação, a qual poderá ser objeto de estudo futuro. 
- Em atenção ao Ofício n° 794/2017 do vereador JONES BARBOSA: 
Agradecemos a indicação, a qual poderá ser objeto de estudo futuro. 
- Em atenção ao Ofício n° 802/2017 do vereador ÉLIO LENHART: 
Agradecemos a indicação, a qual poderá ser objeto de estudo futuro. 
 
- Ofício n° 0857-01/2017 – Em atenção ao Ofício Ofício n° 1071-01/2017 da 
vereadora CAREN LUANA CASTRO DA SILVA: Esta Municipalidade 
encontra-se ciente acerca das necessidades relatadas e informa que as mesmas 
serão estudadas e analisadas. Por oportuno salientamos que, no ano de 2018, 
serão realizados estudos específicos envolvendo a Base Nacional Comum 
Curricular. 
 
- Em resposta ao Ofício n° 1072-01/2017 da vereadora CAREN LUANA 
CASTRO DA SILVA: Esta Municipalidade encontra-se ciente acerca das 
necessidades relatadas e informa que as mesmas serão estudadas e analisadas. 
Por oportuno salientamos que, no ano de 2018, serão realizados estudos 
específicos envolvendo a Base Nacional Comum Curricular. 
 
- Ofício n° 0866-01/2017 – Em atenção ao Ofício Ofício n° 1054-01/2017 do 
vereador SÉRGIO MIGUEL RAMBO: O projeto executivo de Pavimentação da 
Rua Bom Retiro do Sul encontra-se em fase de elaboração. 



Página 3 de 12 

 

- Em atenção ao Ofício n° 1060-01/2017 do vereador EDER SPOHR: Os serviços 
de manutenção de pavimentos asfálticos vem sendo realizados ao longo do ano, 
sendo que já foram aplicadas mais de 900 toneladas de lama asfáltica em 
diversas vias do Município, além do recapeamento de outras ruas, como por 
exemplo a Avenida Benjamin Constant e Rua João Abott. 
 
- Ofício n° 009-02/2018 - Em atenção ao Ofício Ofício n° 648-01/2017 do 
vereador ANTÔNIO MARCOS SCHEFER, advindo da Câmara de Vereadores 
através do expediente administrativo 17465/2017, informamos que a 
necessidade de um profissional para coordenar os grupos da 3ª idade do 
Município já havia sido identificada, sendo assim durante o mês de julho de 
2017 foi efetivada a contratação de uma coordenadora. 
 
- Ofício n° 010-02/2018 – Em atenção ao Ofício n° 1029/2017 do vereador 
ANTÔNIO MARCOS SCHEFFER: A orientação repassada pela Secretaria de 
Saúde é de que os postos de saúde tenham disponíveis consultas agendadas e 
consultas do dia. Em contato com o ESF Conventos, verificamos que o mesmo 
oferece consultas do dia e de encaixe, sendo que os casos que excedem a sua 
demanda são encaminhados à UPA. 
- Em atenção ao Ofício n° 1032-01/2017 do vereador WLADIR BLAU: A 
Secretaria de Saúde fornece transporte apenas para pacientes que necessitam de 
atendimento Médico. O transporte de atletas de várias modalidades, bem como 
de participantes de projetos e demais atividades culturais é fornecido pela 
Secretaria da Cultura, Esporte e Lazer. 
- Em atenção ao Ofício n° 1038-01/2017 do vereador SERGIO MIGUEL 
RAMBO: Em contato com a Farmácia- Escola, verificamos que a lista de 
remédios REMUME, a qual segue anexa, está completa, não havendo falta de 
nenhum medicamento. 
- Em atenção ao Ofício n° 1038-01/2017 do vereador SERGIO MIGUEL 
RAMBO: A orientação repassada pela Secretaria de Saúde é de que as Unidades 
devem informar os nomes das Agentes Comunitárias de Saúde, assim, 
gostaríamos de saber qual Unidade está omitindo esta informação. 
 
- Ofício n° 011-02/2018 – Em atenção ao Ofício n° 1114/2017 do vereador 
ERNANI TEIXEIRA DA SILVA, informamos que os proprietários dos referidos 
lotes foram notificados, para que providenciem a roçada e limpeza dos mesmos. 
 
- Ofício n° 012-02/2018 – Em atenção ao Ofício n° 1115/2017 do vereador 
ERNANI TEIXEIRA DA SILVA, informamos que o plano de saúde oferecido 
aos servidores municipais é contratado pela Associação Atlética Municipal – 
AAM e pelo Sindicato dos Professores Municipais – SPML, sendo que estes 
firmaram contrato com a UNIMED. 
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- Ofício n° 027-02/2018 – Em atenção ao Ofício n° 1116/2017 do vereador 
ERNANI TEIXEIRA DA SILVA, informamos que o valor arrecadado em 2017, 
referente aos serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distribuição de 
água foi de R$ 1.676.110,98. Por oportuno, esclarecemos que após a redução das 
vinculações obrigatórias e das despesas operacionais para a manutenção do 
serviço, o restante do recurso é aplicado nas mais diversas áreas, conforme leis 
orçamentárias previamente aprovadas. 
 
- Ofício n° 038-02/2018 – Em atenção ao Ofício n° 1105/2017 do vereador 
CARLOS EDUARDO RANZI, esclarecemos que a ocorrência de vazamentos de 
água e falta de limpeza e manutenção das instalações no condomínio Novo Tempo I, 
localizado no bairro Santo Antônio, é matéria que compete à Administradora de 
Condomínios, responsável pela Gestão Condominial, devidamente credenciada 
pela Caixa Econômica Federal, conforme prevê a Portaria n° 518, de 08 de 
novembro de 2013 (Anexo VII) e Plano de Trabalho Padrão – Gestão 
Condominial e Patrimonial PMCMV – Faixa 1 – Recursos FAR, ambos anexados 
a este ofício. Por oportuno, informamos que no caso dos Condomínios Novo 
Tempo I e II, a administradora responsável é a Alfa City Administradora de 
Imóveis e Empreendimentos Ltda – ME. 
 
- Ofício n° 044-02/2018 – Em atenção ao Ofício n° 819/2017 do vereador 
CARLOS EDUARDO RANZI, do expediente administrativo 21554/2017, 
encaminhamos em anexo a relação dos imóveis alugados pelo Poder Executivo, 
descritos conforme o solicitado. 
 
- Ofício n° 050-02/2018 – Resposta ao expediente nº 446/2018 do vereador 
CARLOS EDUARDO RANZI, informamos que o valor total de diárias 
liquidadas no ano de 2017 foi de R$ 99.228,32. Ainda, é possível acessar as 
informações solicitadas através do Portal da Transparência do Município, sendo 
possível a visualização do valor total, bem como da discriminação por servidor. 
 
- Ofício n° 052-02/2018 – Em atenção ao Ofício n° 1107/2017 do vereador 
CARLOS EDUARDO RANZI, informamos que o Projeto Vida foi 
regulamentado pelo Decreto n° 8.241/2011, o qual estabelece que o 
atendimento será realizado em turno oposto ao escolar, com atividades de 
apoio e/ou oficinas de formação socioeducacional. No ano de 2018, será 
priorizado o atendimento dos alunos que necessitam de vagas para 
atendimento ininterrupto, já que as atividade desenvolvidas nos Projetos Vida 
são planejadas e organizadas de modo que se mostra necessária a assiduidade e 
frequência dos alunos. Além disso, os Projeto Vida, em geral, possuem 
demanda de famílias que não possuem condições de proporcionar aos filhos 
outras atividades extra classe, daí a necessidade de atender com prioridade tais 
alunos. 
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- Ofício n° 059-02/2018 - Justificativa ao Projeto de Lei nº 008/18. 
Encaminhamos nova redação da justificativa ao Projeto de Lei nº 008/18, que 
deverá ser substituída pela anteriormente enviada.A nova redação contempla 
explicações acerca das rubricas da STHAS e da SEDETAG, relativas às despesas 
“outros auxílios financeiros a pessoas físicas” e “auxílio-alimentação”, que por 
equívoco não foram inclusas na justificativa anterior. Sendo assim, solicitamos 
que a redação da justificativa anterior seja substituída pela que ora se apresenta 
anexa a este ofício. 

 
- Ofício n° 060-02/2018 – Em atenção ao Ofício n° 1026/2017 do vereador 
FABIANO BERGMANN, informamos que será avaliada a possibilidade de 
instalarmos uma parada de ônibus  e uma lixeira no local indicado. 
**************************************************************************************** 
MOZART PEREIRA LOPES:  (Projeto de Lei CM N° 001-002/2018) 

 
 - Projeto de Lei CM N° 001-002/2018 – Altera a Lei Municipal n° 5835 de 12 de 
dezembro de 1996, em seu Artigo 29, acrescentando o inciso I ao § 1o , e da 
outras providências. 
 
WALDIR SÉRGIO GISCH:  (Projeto de Lei CM N° 002-002/2018) 

 
 - Projeto de Lei CM N° 002-002/2018 – Denomina de Rua “Darcy Nivaldo 
Schmidt” uma via pública localizada no Loteamento Coliseu no Bairro Bom 
Pastor. 
 
ARILENE MARIA DALMORO (Req. 002, 003 e 020/2018) 

 
Req. 002/2018 – Solicita o plantio de 100 mudas de árvores para sombra de 
crescimento rápido, fundamentais para reflorestar, embelezar e proporcionar 
um clima mais ameno, na área entorno do complexo do Clube Esportivo 
Lajeadense. Tendo em vista que o município possui uma demanda reprimida 
para o plantio de mais de 6 mil mudas, vimos auxiliar o setor responsável a 
diminuir e resolver parte do problema existente. 
 
Req. 003/2018 – Solicita o envio de ofício para os proprietários dos imóveis 
localizados na Rua Padre Amstad, n° 111, no Bairro Florestal, para limpeza e 
restauro da calçada de passeio. 
 
Req. 020/2018 – Indica ao Executivo Municipal, para que através do 
departamento competente verifique a possibilidade de criação do “Programa 
Lixo Zero”, semelhantes aos criados nos Estados do Rio de Janeiro, São Paulo, 
Paraná, Santa Catarina, Salvado e Brasília, com o reconhecimento mundial. O 
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“Programa Lixo Zero” prevê reduzir ao máximo o envio de lixo para os aterros 
sanitários, fazendo com que materiais, antes descartados no lixo comum ou 
levados para reciclagem sujos e misturado, sejam encaminhados corretamente. 
Trata-se de trabalhar uma nova conscientização sobre os resíduos gerados pela 
população, como embalagens de papel, plástico tetrapak, latas de alumínio, 
vidro e até óleo de cozinha, além de outros. O programa atua com base em 
oferecer condições para que cada pessoa possa agir de forma a diminuir o 
impacto sobre o planeta. A metodologia do “Projeto Lixo Zero” inclui criação e 
produção especiais de recipientes exclusivos para cada tipo de material, para 
que o reaproveitamento seja feito de forma limpa e eficiente. Os benefícios 
ambientais vão desde a redução de CO2 liberados pelo tráfego reduzido de 
veículos que fazem as coletas pela cidade, como agregar benefícios na saúde, 
higiene e proteção ao meio ambiente limpeza e embelezamento da cidade, 
devido ao método de acondicionamento subterrâneo. Os novos condomínios e 
loteamentos podem estudar a viabilidade de implantarem em seus projetos o 
local que se destinará a colocação deste sistema de armazenamento do lixo. 
Economicamente analisado e testado em diversos estados do país, reduz em 
pelo menos 30% os custos da coleta. 
 
MOZART PEREIRA LOPES (Req. 004 e 005/2018) 

 
Req. 004/2018 – Solicita o envio de ofício à direção, professores, estudantes, pais 
e funcionários do Colégio Madre Bárbara, parabenizando pelo aniversário de 
121 anos da instituição, completados no último dia 30 de janeiro de 2018. 
 
Req. 005/2018 – Solicita envio de ofício a CERTEL e CORSAN/Lajeado, que seja 
incluído nas faturas dos imóveis localizados na rua Pedro Theobaldo 
Breitembach (bairros Bom Pastor e Conventos), a denominação da ERS 421, haja 
visto a não existência de CEP para a citada rua, o que inviabiliza para os 
moradores, a utilização destas faturas como comprovante de residência em 
inúmeros estabelecimentos onde o mesmo e exigido quando do preenchimento 
de cadastros.  
 

ANTÔNIO MARCOS SCHEFER (Req. 006/2018 e Ind. 001) 

 
Req. 006/2018 – Solicita ao Poder Executivo/STHAS que sejam tomadas as 
devidas providências ou que seja enviada a situação ao órgão responsável, 
quanto a denúncias que chegaram a este Vereador de que há menores de idade 
vivendo no Condomínio Novo Tempo I e II, cometendo até delitos no local 
gerando um grande transtorno aos demais moradores e comunidade. 
 
- SEPLAN-Trânsito: Solicita que seja feita a colocação de quebra-molas ou de 
algum outro tipo de redutor de velocidade, na Rua João Avelino Maria no 
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bairro Conservas, pois os moradores reclamam do perigo de acidentes devido à 
alta velocidade que os veículos circulam no local. 
 
- SEPLAN-Trânsito: Solicita que seja feita a colocação de uma faixa de 
segurança em frente à parada de ônibus localizada na Av. Beira Rio no bairro 
Conservas, proximidades da Fruteira do Arte devido ao grande fluxo de 
pessoas que circulam no local. 
 

- SOSUR: Solicita melhorias como patrolamento e colocação de matérias 
(brita/saibro) nas Ruas citadas abaixo, pois segundo moradores a mesmas se 
encontram em péssimo estado de conservação.  
 

 Rua Olympio Jacob Fraesleben no bairro Campestre. Imagem 01 em 
anexo. 

 Rua Adão Ely Sobrinho interseção com a Rua Otelo Rosa no bairro São 
Cristóvão. 

 Rua Ilson Stein no bairro Olarias. 
 Rua Laudi João Fleck no bairro Floresta, além das melhorias solicita que 

sejam colocados também canos para o escoamento da água. Imagem 02 
em anexo. 
 

- SAURB: Solicita roçada da Rua Roberto Ertel filho no bairro Montanha, pois 
segundo os moradores foi feita a roçada em parte da mesma, no entanto cerca 
de 300 metros o mato continua altíssimo dificultando a travessia no local. 
 
FABIANO BERGMANN (Ind. 002) 
 
- SEDETAG: Solicita a limpeza da calçada de passeio na Av. Benjamin Constant, 
desde a Rua: Astor Rohsig, até o fim do calçamento, nos dois lados da avenida. 
Muitas pessoas usam a calçada para praticar caminhadas e são obrigadas a usar 
a via, o que se torna muito perigoso. 
 
PAULO ADRIANO DA SILVA (Req. 007 e 008/2018) 
 
Req. 007/2018 – Solicita a Secretaria de Segurança Pública e Trânsito (SESP) o 
aumento do redutor de velocidade (quebra molas), localizado na Avenida Beira 
Rio, entre a Rua Dois Irmãos e a Rua Delfino Costa. Esta solicitação vem a 
atender todos os munícipes que estão preocupados com os graves acidentes que 
vem ocorrendo nestes locais e com o difícil acesso a avenida. 
 
Req. 008/2018 – Solicita a Secretaria de Obras (SEOSP), qual a previsão para a 
execução dos serviços de patrolamento em todos os bairros da cidade. Esta 
solicitação vem a atender os moradores de todos os bairros que vem 
reclamando constantemente que as referidas ruas encontram-se esburacadas e 
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mal cuidadas, sem as devidas manutenções, dificultando a passagem até 
mesmo das pessoas. Solicitamos uma atenção especial às ruas em piores 
condições ou mais esburacadas. 
 
ERNANI TEIXEIRA DA SILVA (Req. 009/2018 e Ind. 003) 
 
Req. 009/2018 – Solicita ao Prefeito Municipal/Secretaria Municipal de Saúde, 
para que seja instalado um novo posto de saúde, nas proximidades das 
habitações dos Templos I e II, no Bairro Santo Antônio, pois atualmente com o 
aumento da população neste local, os postos de saúde que existem ali perto, não 
estão dando vencimento nos atendimentos, o que até então, estavam normais. 
 

- Solicita o patrolamento e colocação de material (saibro/brita), nas Ruas do 
Bairro Jardim do Cedro, pois as mesmas estão em precárias estado de 
conservação, contendo várias valetas e buracos, causando enormes dificuldades 
aos usuários. 
 
- Solicita o patrolamento e colocação de material (saibro/brita), na Rua Hugo 
Welter, esta que liga o Bairro Jardim do Cedro até o Bairro Floresta, a qual 
encontra-se em precário estado de conservação, contendo várias valetas e 
buracos, causando enormes dificuldades aos usuários. 
 
- Solicita providência, no sentido de recolhimento urgente do grande volume de 
lixo verde/seco e entulhos, na Rua Emílio Abichequer, no acesso da Av. 
Senador Alberto Pasqualini, no Bairro São Cristóvão. 
 
- Solicita com urgência ao Departamento de Trânsito, a instalação de um 
Semáforo no encontro da Av. Amazonas com a Av. Senador Alberto Pasqualini, 
em ambos acessos no Bairro Universitário, pois ocorrem quase que diariamente 
acidentes graves de trânsito. Cabe salientar ainda, que a Av. Senador Alberto 
Pasqualini possui maior movimento, porém, a Av. Amazonas transmite 
impressão aos usuários de que seja via preferencial. 
 
- Solicita a roçada e limpeza da calçada de passeio, na Av. 7 de Setembro, em 
frente ao nº 864, pois a vegetação está altíssima, na Cohab – Bairro Moinhos. 
Fotos Anexas. 
 
- Solicita a colocação de um banco (assento) juntamente ao abrigo (parada de 
ônibus), localizado na Rua Carlos Sphor Filho, no Bairro Moinhos, em frente ao 
prédio nº 1236, pois ali muitos idosos aguardam ônibus. Fotos Anexas. 
 
- Solicita com urgência ao Departamento de Trânsito, a colocação 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 
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passam em velocidade avançada, no sentido Centro-Bairros e vice-versa, o que 
poderá ocasionar graves acidentes. Fotos Anexas. 
 
- Solicita ao Departamento de Trânsito, a colocação de um redutor de 
velocidade/depressão, na Rua Olímpio Berté, no Bairro Jardim do Cedro, nas 
proximidades dos n° 055 e 056, tendo em vista a grande velocidade 
desenvolvida pelos veículos que ali transitam, o que coloca em risco a 
integridade física das crianças que ali transitam e brincam às margens da 
referida rua. Abaixo assinado anexo. 
 
- Solicita a construção de um muro de sustentação, leito da rua, no Porto dos 
Bruda, em frente ao penúltimo poste de luz, na Rua Oswaldo Aranha, pois está 
corroendo debaixo da calçada o que poderá ocasionar acidentes. Fotos Anexas. 
 
NILSON DO ARTE (Req. 010/2018 e Ind. 003) 
 
Req. 010/2018 – Solicita a esta Casa o espaço para falar sobre o Plano Diretor. 
 
- SEOSP: Solicita que sejam feitas roçadas no bairro Santo Antônio, várias ruas 
estão com mato alto, proliferando insetos e animais peçonhentos. 
 
- SEOSP: Solicita o patrolamento e tapamento de buracos nas ruas onde 
circulam os itinerários dos ônibus, nos bairros Santo Antônio, Conservas, Morro 
25, Nações e Jardim do Cedro. 
 
- SEOSP: Solicita a manutenção e limpeza no campo de futebol, da Delfino 
Costa, no bairro Conservas. 
 
- SEOSP: Solicita a substituição da lixeira localizada na rua Pedro Koling, no 
trecho entre as ruas: Av. Sete de Setembro e Rua José Schmatz. A mesma foi 
arrancada e danificada. 
 
- SESP: Solicita a manutenção da sinalização de chão e faixas de travessia de 
pedestres, (REPINTURA), nas ruas do Bairro Santo Antônio. 
 
- SECEL: Solicita a manutenção das academias ao ar livre em todos os bairros 
do Município, pois com o período de férias e verão, são muito utilizadas pela 
população. 
 
- SESP: Solicita a manutenção no semáforo do entroncamento das ruas Arnoldo 
Hury com a rua João F. Schneider, no Bairro Jardim do Cedro. Este semáforo é 
de vital importância para o fluxo de veículos e de pedestres nesse local. Onde já 
existe histórico de acidentes fatais. 
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EDER SPOHR (Req. 011, 012, 013 e 014/2018 e Ind. 005) 
 
Req. 011/2018 – Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, que o mesmo estenda o 
Projeto Cidade Digital para todos os postos de saúde do município e também 
para a Unidade de Pronto Atendimento – UPA. A iniciativa visa oferecer mais 
conforto e conectividade para as pessoas que estão esperando por atendimento 
e que algumas vezes ficam isoladas de qualquer comunicação com familiares ou 
amigos. SOLICITAÇÃO JÁ ENCAMINHADA POR ESTE VEREADOR NO DIA 
18/09 e 27/11/2017. 
 
Req. 012/2018 – Solicita ao Senhor Prefeito Municipal e ao Secretário da Saúde, 
Tovar Musskopf, para que informem quando serão realizadas as obras de 
conserto do muro da entrada do posto de saúde do bairro Montanha. 
Entendemos que esta obra é de extrema urgência e que todas as medidas que 
vierem a ser tomadas são para evitar um possível acidente com pacientes ou 
funcionários do posto. SOLICITAÇÃO JÁ ENCAMINHADA POR ESTE 
VEREADOR NO DIA 27/11/2017. 
 

Req. 013/2018 – Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, para que informe a este 
Vereador quando será feito a substituição de canos na Rua João Kramer 
Sobrinho, no bairro Moinhos D’ Água. 
 

Req. 014/2018 – Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, para que informe a este 
Vereador o que está sendo feito em relação à disponibilização de máquinas para 
a colocação de novos canos na Rua Francisco Tieze, no bairro Moinhos D Água. 
Já foi feito diversos pedidos, inclusive com abaixo-assinado, mas até o presente 
momento nada foi feito para sanar os problemas dessa rua. 
 
-SOSUR: Solicita que realize com urgência o conserto da camada asfáltica junto 
a uma boca de lobo em frente à empresa Auto Peças Apollo, na Av. Benjamin 
Constant, número 2558, no bairro Florestal. Este problema já se estende a mais 
de 6 meses. 
 
- SOSUR: Solicita que faça o conserto do calçamento na Rua Sete de Setembro, 
em frente ao número 233, no bairro Florestal. O rompimento do encanamento 
de esgoto fez com que o calçamento afundasse e vem causando problemas aos 
moradores a mais de 8 meses. 
 
- SOSUR: Solicita a troca de lâmpada queimada na Rua das Petûnias, em frente 
ao número 60, no bairro São Bento. 
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- SOSUR: Solicita a colocação de dois novos pontos de iluminação (braço e 
lâmpada) em dois postes localizados na Rua das Petûnias, em frente aos 
números 27 e 134, no bairro São Bento. 
 
- SOSUR: Solicita a colocação de tampa de proteção em uma boca de lobo, na 
Rua Galpão de Barro, em frente ao número 109, bairro Campestre. A boca de 
lobo esta sem proteção e muitas crianças brincam nesta rua, podendo a falta 
desta proteção causar um sério acidente. 
 
- SOSUR: Solicita com urgência o patrolamento e colocação de material na Rua 
Guanabara com Joaquim Nabuco, no bairro São Cristóvão. A rua está com 
péssimas condições e intransitável. 
 
- SOSUR: Solicita o conserto do calçamento que está afundando, na Avenida 
Benjamin Constant, número 3356, em frente ao Condomínio Portal dos Ventos, 
bairro Montanha. 
 
- SOSUR: Solicita o patrolamento e colocação de material na Rua Pará, esquina 
com a Avenida Rio Grande do Norte, bairro Universitário. 
 
- SOSUR: Solicita o patrolamento e colocação de material em toda a Rua Arno 
Eckert, bairro Conventos. 
 

 

CARLOS EDUARDO RANZI (Req. 015, 016, 017 e 018/2018 e Ind. 006) 
 

Req. 015/2018 – Solicita à Administração Pública Municipal, para que a mesma 
informe se o superávit financeiro anunciado nos meios de comunicação 
contempla o valor repassado pelo Poder Legislativo (2, 4 milhões), bem como o 
percentual que deixou de ser investido em cada Secretaria.  Ademais, no tocante 
a Secretaria de Educação, os valores que deixaram de ser aplicados conforme 
alteração da Lei Orgânica no final de 2017, solicito informações acerca da 
destinação da verba para cada educandário municipal no ano de 2018. 
 
Req. 016/2018 – Solicita a Administração Pública Municipal, para que nos 
informe se há previsão para finalizar a reforma da Praça de Lazer localizada no 
bairro Montanha, na Rua Paulo J. Schlabitz. 
 
Req. 017/2018 – Solicita a Administração Pública Municipal, para que nos 
informe se as alterações que estão sendo realizadas no trânsito do município 
estão seguindo as normas e resoluções do Conselho Nacional de Trânsito e do 
Código de Trânsito Brasileiro, bem como se há previsão da contratação de 
Engenheiro de Trânsito, conforme prometido em campanha e registrado junto 
ao Tribunal Superior Eleitoral. 
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Req. 018/2018 – Solicita a Administração Pública Municipal, para que seja feita 
a instalação de estrutura elétrica nas duas novas salas de aula da EMEI Pequeno 
Lar, localizada no bairro Olarias, pois os ar-condicionados split já foram 
adquiridos pela APF e agora aguardam a liberação da estrutura elétrica. 
 
- SOSUR: Solicita o recolhimento de entulhos na Rua Olympio Jacob Fraesleben, 
localizada no bairro Campestre. 
 
- SOSUR: Solicita a limpeza e instalação de iluminação pública na pista de 
caminhada localizada na Av. Piraí. 
 
- SOSUR: Solicita o patrolamento e distribuição de material na Rua Irio 
Armando Baum, localizada no Bairro Igrejinha. 
 
ILDO PAULO SALVI (Req. 019/2018) 
 

Req. 019/2018 – Solicita ao Sr. Prefeito Municipal, que estude a viabilidade em 
conceder um espaço público municipal para a instalação de uma unidade do 
Colégio Tiradentes da Brigada Militar (CTBM), subordinado à Brigada Militar e 
a Secretaria Estadual de Educação. 
************************************************************************************ 

   Sala Presidente Tancredo de Almeida Neves,  06 de FEVEREIRO de 2018. 
 

 

 

 

 

 

 


