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        CÂMARA DE VEREADORES DE LAJEADO 
          Estado do Rio Grande do Sul 

   Sessão Ordinária realizada no dia 03/04/2018 

      BOLETIM Nº  009-02/2018 

                   E X P E D I E N T E 

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

PODER EXECUTIVO: 
 
- PL nº 39-02/2018 - Institui a Bolsa Auxílio de Formação em Serviço para o 
Programa de Residência em Medicina no Município de Lajeado. 
 
- PL nº 40-02/2018 – Autoriza o Poder Executivo a firmar Convênio para 
Prestação de Mútua Colaboração entre o Tribunal Regional Eleitoral do Rio 
Grande do Sul e o Município de Lajeado. 
 
- PL nº 41-02/2018 – Autoriza o Poder Executivo a desmembrar e permutar 
imovel de propriedade do Municipio de Lajeado por imóvel de propriedade de 
Ilmo Kuffel e dá outras providências.      
******************************************************************************************* 
CARLOS EDUARDO RANZI: (Projeto de Lei CM N° 014-02/2018) 

 
- Projeto de Lei CM N° 014-02/2018 – Denomina de Rua Canadá a Rua B, 
localizada no Bairro Jardim do Cedro. 
 
ILDO PAULO SALVI: (Projeto de Lei CM N° 015-02/2018) 

 
- Projeto de Lei CM N° 015-02/2018 – Denomina de Rua Fredolino Deboer a 
Rua M e futuros prolongamentos, no Loteamento Jardim Europa, do Bairro 
Bom Pastor. 
****************************************************************************************** 
ARILENE MARIA DALMORO (Req. 150 e 151/2018) 

 
Req. 150/2018 – Solicita a Secretaria de Agricultura a limpeza e roçada do 
terreno na Rua Alberto Schmitt esquina com a Av. Benjamin Constant, no 
Bairro Montanha. A mesma encontra-se totalmente tomado de inço. 
 
Req. 151/2018 – Solicita a Secretaria de Obras e Serviços Públicos a troca de 
lâmpadas no poste da Rua Carlos Henrique Schimith, n° 109, no bairro Bom 
Pastor, (primeira casa abaixo da Auto Elétrica CDF, fundos Posto Shell antigo 
Posto Ijair). 
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MARIELA PORTZ (Req. 152/2018) 

 
Req. 152/2018 – Solicita espaço para falar sobre as Propriedades de Preservação 
Permanente da prefeitura. 
 
CARLOS EDUARDO RANZI (Req. 153, 154, 155 e 156/2018) 
 
Req. 153/2018 – Solicita Administração Municipal e ao Conselho Municipal de 
Trânsito que analisem e seja apresentado o projeto de lei que segue, o qual 
regulamenta a remoção de veículos abandonados no Município de Lajeado, 
visto que atualmente o Departamento de Trânsito não pode recolher veículos 
“abandonados” das ruas por não haver legislação municipal autorizativa: 
Anteprojeto de lei: 
Regulamenta a remoção de veículos abandonados no Município de Lajeado. 
Art. 1º Fica regulamentado a remoção de veículos abandonados no Município 
de Lajeado. 
Art. 2º Para os fins desta Lei, considera-se veículo abandonado todo aquele que: 
I - Se encontrar estacionado em logradouro público por prazo superior a 30 
(trinta) dias; e 
II - Estiver em visível mau estado de conservação, carroceria apresentando 
evidentes sinais de colisão ou ferrugem, for objeto de vandalismo ou 
depreciação voluntária, ainda que coberto com capa de material sintético.  
Parágrafo único. A situação de abandono do veículo será verificada de ofício 
pela Secretaria de Segurança Pública, ou mediante a denúncia formulada por 
qualquer cidadão, e o tempo de abandono será computado a partir da 
constatação formalizada pela referida fiscalização, mediante relatório elaborado 
por agente de trânsito. 
Art. 3º Caracterizado o abandono e identificado o proprietário, este será 
notificado pela Secretaria de Segurança, tendo a contar da notificação o prazo 
de 20 (vinte) dias para que proceda a remoção, sob pena de o Poder Público 
fazê-la. 
§ 1º Nos casos em que não for localizado o proprietário do veículo, ou que não 
for possível a sua identificação em virtude da falta de placa de identificação ou 
do elevado grau de deterioração que torne ilegíveis seus caracteres, a 
notificação será feita por edital a ser publicado na imprensa local, uma única 
vez, na forma de decreto regulamentador. 
§ 2º Se for constatado que o veículo possui alienação fiduciária em garantia e 
venda com reserva de domínio, o alienante será notificado. 
Art. 4º Decorrido 90 (noventa dias) da realização do recolhimento do veículo, 
sem a devida retirada pelo interessado, mediante pagamento do que for devido 
ao Município e a outros órgãos competentes, o veículo será encaminhado a 
leilão público ou modalidade equivalente. 
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§ 1º Compete ao Poder Executivo por meio de Decreto Municipal estabelecer o 
local em que os veículos serão armazenados. 
§ 2º O veículo será previamente avaliado. 
§ 3º O valor arrecadado no leilão público ou modalidade equivalente será 
destinado: 
I – Ao ressarcimento das despesas decorrentes da remoção, além dos valores 
relativos a multas, tributos e demais encargos legais incidentes; 
II – O saldo remanescente deverá ser disponibilizado ao proprietário do bem, se 
conhecido e devidamente comprovada a sua titularidade, na forma constante de 
decreto regulamentador; e 
 
III – Se não conhecido ou não localizado o titular do bem removido, e após a 
realização da notificação por edital, eventual saldo remanescente será recolhido 
aos cofres públicos do Município de Lajeado, e sua destinação se dará na forma 
de decreto regulamentador. 
Art. 5º O Poder Executivo regulamentará a presente Lei, no que couber, no 
prazo de 180 (cento e oitenta) dias, após sua publicação. 
Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
MENSAGEM JUSTIFICATIVA 

Esta matéria dispõe sobre a remoção de veículos abandonados em logradouros 
públicos do Município de Lajeado e dá outras providências, considerando: 
- Que a preservação no âmbito da defesa do ambiente, da segurança pública e 
como forma de proteger o impacto na paisagem, é imprescindível que o 
Município estabeleça regras acerca de sucatas e de veículos considerados 
abandonados, em estacionamento indevido ou abusivo, em vias públicas, quer 
áreas de passeios ou carroçáveis.  
- Que o Projeto de Lei visa criar condições efetivas para o cumprimento das 
exigências ambientais, harmonizando-as com as regras constantes no Código de 
Postura do Município e no Código de Trânsito Brasileiro e demais legislação em 
vigor. Essa preocupação ambiental se conjuga com a melhoria do 
estacionamento, fluidez no trânsito, segurança e circulação de pedestres e 
automobilistas. Finalmente, o Município, através da Secretaria de Segurança, 
será a responsável pelo fiel cumprimento da presente Lei.  
Permanecendo à disposição para os esclarecimentos por ventura necessários e 
para podermos evoluir na discussão. 
 
Req. 154/2018 – Solicita a Administração Municipal o número de contratos 
firmados através de “Dispensa de Licitação”, com os respectivos valores, de 
janeiro de 2017 até o presente momento. 
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Req. 155/2018 – Reitera o ofício nº 1044-01/2017 à Administração Municipal, o 
qual solicita convênio com o Estado do Rio Grande do Sul para construção de 
acesso seguro ao bairro Floresta, pela ERS-130. 
 
Req. 156/2018 – Solicita o envio de Ofício às 23 Escolas Municipais de Educação 
Infantil que informem quantos professores/funcionários cada escola está 
necessitando para que o quadro de profissionais esteja completo. 
 
ERNANI TEIXEIRA (Req. 157/2018 e Ind. 063) 
 
Req. 157/2018 – Solicita que notifique o proprietário dos terrenos, um localizado 
na Rua Dos Cravos com a Rua Piauí, e o outro na Rua Dos Cravos com a Rua 
Artur Bernardes, no Bairro Alto do Parque, para que o mesmo providencie a 
limpeza e roçada das áreas, pois a vegetação está altíssima e com a presença de 
bichos peçonhentos. Conforme o protocolo nº 145559, gerado pelo contribuinte 
no dia 25/01/2018. 
 
- Reitera o pedido, no sentido de consertar a boca de lobo, assim como, o 
calçamento na Rua Octávio Trierweiler, ao lado do prédio de nº 1085, no Bairro 
Jardim do Cedro. Foto Anexa. 
 
- Reitera o pedido, no sentido de erguer a grade da boca de lobo, na Av. 
Senador Alberto Pasqualini, em frente ao nº 1883, no Bairro São Cristóvão, onde 
os veículos acabam batendo, devido a grade estar muito baixa. 
 
- Solicita com urgência, providência na troca de lâmpadas, na BR 386, em frente 
ao Rede Super, no Bairro Americano, pois ali está totalmente às escuras, pois 
sem iluminação, causa insegurança aos usuários da mesma, nos horários 
noturnos. 
 
- Solicita a limpeza e a obstrução dos canos na Rua Bela Vista, esquina com a 
Rua Albino G. Arruda, no Bairro Jardim do Cedro, pois conforme as fotos, nota-
se que os mesmos estão entupidos e não dão vazão às águas. Fotos Anexas. 
 
- Solicita a colocação de mais algumas lixeiras nos Templos I e II, no Bairro 
Jardim do Cedro, pois as quais não suportam a demanda, conforme o pedido 
do síndico do mesmo. 
 
- Solicita o conserto das bocas de lobo, na Rua Bela Vista, esquina com a Rua 
Albino G. Arruda, no Bairro Jardim do Cedro, pois as mesmas estão quebradas, 
o que poderá ocasionar acidentes. Fotos Anexas. 
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- Solicita a construção de uma boca de lobo, na Rua Bela Vista, esquina com a 
Rua Tomas Assunção Pereira, no Bairro Jardim do Cedro. Foto Anexa. 
 
- Solicita ao Departamento de Trânsito, a colocação de placa de velocidade de 
“10 ou 20km/h.”, nas ruas dos Templos I e II, no Bairro Jardim do Cedro. 
 
- Solicita a reforma dos abrigos (paradas de ônibus), na BR 386, em frente ao 
Rede Super, assim como, a roçada e a limpeza ao redor dos mesmos, no Bairro 
Americano. 
 
ANTÔNIO MARCOS SCHEFER (Req. 158, 159 e 160/2018 e Ind. 064) 
 
Req. 158/2018 – Solicita a Secretaria da Saúde que seja estudada a possibilidade 
de contratação de mais 2(dois) médicos para atenderem na UPA no turno da 
noite, visto que é neste período que ocorre uma maior procura por 
atendimentos, o que agilizaria os mesmos. 
 
Req. 159/2018 – Solicita ao Poder Executivo/RGE Sul, para que sejam tomadas 
as devidas providências quanto a um buraco que foi aberto na Rua Barão do 
Santo Ângelo esquina com a Rua General Osório, no bairro Centro, pois os 
moradores reclamam do perigo de acidentes no local devido a forma como o 
mesmo se encontra. 
 
Req. 160/2018 – Solicita a pedido dos moradores que seja feita a instalação de 
um Projeto Vida, no bairro Universitário, junto ao antigo ginásio da Associação 
de Moradores, visto o quanto isso beneficiaria a todos e principalmente as 
crianças que moram no local. Segue abaixo assinado em anexo. 
 
- SOSUR: Solicita que sejam feitas melhorias na Rua Maria José Rodrigues, no 
bairro Jardim do Cedro, pois os moradores reclamam de estar em péssimo 
estado de conservação. 
 
- SOSUR/SAURB: Solicita melhorias no campo de futebol e também a limpeza e 
melhorias estruturais como o conserto de equipamentos na academia ao ar 
livre, ambos localizados no bairro Moinhos, pois os moradores reclamam da 
dificuldade para poderem utilizá-los devido à má conservação em que estes 
locais se encontram. 
 
- SOSUR: Solicita a pedido dos moradores da Rua Chile, no bairro Nações, 
melhorias na mesma, pois eles reclamam da grande quantidade de buracos que 
há, dificultando a travessia na mesma. Imagens em anexo. 
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- SOSUR: Solicita a colocação de uma lixeira na Rua Maurício Cardoso 
proximidades do shopping, no bairro São Cristóvão, pois os moradores 
reclamam de como não haver neste local, muitos acabam colocando os lixos nas 
calçadas da mesma. 
 
- SOSUR:  Solicita a substituição de lâmpada queimada no localizado na Rua 
General Osório, proximidades da residência nº 143, no bairro Centro, pois os 
moradores reclamam da insegurança no local devido à falta de iluminação. 
 
- SEPLAN-Trânsito: Solicita que seja estudada a possibilidade de ser feita na 
Av. Alberto Pasqualini, no bairro Universitário, uma forma de acesso ao bairro 
São Cristóvão visto que devido ao grande fluxo de veículos isso iria melhorar 
muito o trânsito no local. 
 
-SAURB: Solicita o recolhimento de entulhos/lixo verde localizados na 
interseção entre a Rua Barão do Santo Ângelo e a General Osório, no bairro 
Centro, visto que além de obstruir a passagem o mesmo está gerando a 
proliferação de insetos e animais peçonhentos no local. 
 
- SOSUR: Solicita que seja feita a colocação de bancos de assento em frente ao 
Posto de Saúde, no bairro Conventos, visto que o mesmo foi cercado e os 
moradores principalmente pessoas idosas, reclamam de agora não terem onde 
sentar para poder aguardar as fichas para atendimento. 
 
ADI CERUTTI (Req. 161/2018) 
 
Req. 161/2018 – Solicita espaço para falar sobre os aniversários de 67 anos do 
Grupo Independente de Comunicação e da Casa Americana, tradicional loja de 
tecidos e confecções da cidade de Lajeado. 
 
SERGIO MIGUEL RAMBO (Req. 162/2018 e Ind. 065) 
 
Req. 162/2018 – Solicita envio de Ofício ao DNIT (Departamento Nacional de 
Infraestrutura de Transportes) situada na Rua Siqueira Campos n°664, no bairro 
Centro, Porto Alegre – RS, que envie uma equipe para fazer reparos nos 
acostamentos (fechamento de buracos) na BR 386 no km 343, nas entradas dos 
Bairros Olarias e Conventos, sentido capital interior e interior capital. Devido ao 
excesso de chuva enormes buracos de abriram causando transtornos aos 
munícipes que trafegam pela via, em alguns casos até causando danos materiais 
em veículos. 
 



Página 7 de 9 

 

- SEOSP: Solicita limpeza das valas, patrolamento e colocação de material na 
Rua Forquetinha, no bairro Planalto, situada entre as Ruas Oscar Pedro Scherer 
e Romeu Júlio Scherer. 
 
 - SEOSP: Solicita limpeza das valas, patrolamento e colocação de material na 
Rua Arno Echkardt, no Bairro Conventos. 
 
- SEOSP: Solicita a limpeza das valas, patrolamento e colocação de material na 
Rua Reinoldo Fernando Gueths (na descida do morro do mel), no Bairro 
Conventos. 
 
NILSON DO ARTE (Req. 163/2018 e Ind. 066) 
 
Req. 163/2018 – Solicita espaço para falar sobre o Incêndio no Pronto Socorro do 
HBB. 
 
SEOSP: Solicita que seja feito piso de concreto nas paradas de ônibus dos 
bairros. Pois muitas estão localizadas em ruas sem pavimentação, e com a 
chegada da estação chuvosa os usuários ficam literalmente no barro à espera do 
transporte coletivo. 
 
SEOSP: Tapar buracos na rua Sabiá, no bairro Universitário. Pois está muito 
esburacada dificultando a trafegabilidade no local. 
 
PAULO ADRIANO DA SILVA (Req. 164/2018 e Ind. 067) 
 
Req. 164/2018 – Solicita espaço para falar sobre o Pronto Socorro do Hospital 
Bruno Born de Lajeado. 
 
- SESP: Solicita a instalação de uma faixa elevada na Rua Mario Cattoi, n° 84, 
bairro Centro, de fronte a creche Municipal Fazendo Arte. 
 
- SEDETAG: Solicita o recolhimento do lixo verde na Rua Primeiro de Setembro 
n° 145, no bairro Conservas, e também na rua Carlos Koefender n° 155, no 
bairro Morro 25. 
 
- SESP: Solicita instalação de faixas elevadas na Rua João Avelino Maria 
localizada no bairro Conservas. 
 
WALDIR BLAU (Ind. 068) 
 
- SEOSP: Patrolamento e colocação de material na Rua Zafira, no Bairro 
Igrejinha. 
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- TRÂNSITO: Verificar que na Rua Armindo Buam, no bairro Igrejinha, lá existe 
uma placa com denominação errada (Armando Baum) localizada na esquina 
com a rua Venâncio Aires. 
 
EDERSON FERNANDO SPOHR (Req. 165 e 166/2018 e Ind. 069) 
 
Req. 165/2018 – Solicita a Administração Municipal que informe quando serão 
adaptadas, com tempo para travessia de pedestres, as sinaleiras do cruzamento 
da Av. Benjamin Constant com a Rua Santos Filho, no bairro Centro. Este 
cruzamento é de grande movimento durante todo o dia e a falta deste 
mecanismo já gerou muitos acidentes. Solicitamos providências urgentes. 
 
Req. 166/2018 – Solicita que a Administração Municipal faça com urgência um 
estudo técnico e após, encaminhem a colocação de uma lombo-faixa no 
cruzamento da rua Felipe Craide com a rua Coelho Neto, no bairro São 
Cristóvão. Esta demanda é antiga, de extrema necessidade e é feita pelos 
moradores destas ruas. 
 
- SESP: Pintura de faixa amarela e colocação de uma placa para estacionamento 
de ambulância, em frente à Casa Geriátrica Cantinho do Céu, na rua Olavo Bilac 
n° 422, no bairro Florestal. É de extrema importância que a ambulância tenha 
um espaço adequado para estacionar quando for buscar ou levar pacientes que 
necessitam do atendimento de emergência até o hospital. 
 
- SOSUR: Solicita que encaminhe o maquinário até a Igreja Missionária de 
Evangelização em Células, na rua República dos Palmares, no bairro santo 
Antônio. A prefeitura realizou um trabalho de melhorias nos terrenos vizinhos 
a igreja, o que acabou por jogar terra nos fundos da mesma, bloqueando uma 
parte do estacionamento. Pede-se urgência na remoção desta terra. 
 
- SOSUR: Solicita com urgência o patrolamento e colocação de material na Rua 
Joaquim Nabuco, esquina com a Rua Guanabarra, no bairro São Cristóvão. 
 
- SOSUR: Solicita com urgência o conserto da camada asfáltica junto a uma boca 
de lobo em frente à empresa Auto Peças Apollo, na Av. Benjamin Constant n° 
2558, no bairro Florestal. 
 
- SOSUR: Solicita o conserto do calçamento na Rua Sete de Setembro, em frente 
ao n° 233, no bairro Florestal. O rompimento do encanamento de esgoto fez com 
que o calçamento afundasse. 
************************************************************************************ 

   Sala Presidente Tancredo de Almeida Neves,   03  de abril  de 2018. 
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