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        CÂMARA DE VEREADORES DE LAJEADO 
          Estado do Rio Grande do Sul 

   Sessão Ordinária realizada no dia 08/05/2018 

      BOLETIM Nº  014-02/2018 

                   E X P E D I E N T E 

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

PODER EXECUTIVO: 
 
- PL nº 62-02/2018 – Autoriza a contratação temporária de excepcional interesse 
público de 05 (cinco) professores de educação infantil, 03 (três) professores de 
anos finais e 01 (um) secretário de escola. 

  
- Ofício nº 295-02/2018 – Em atenção ao Ofício nº 144/2018 Vereador Carlos E. 
Ranzi – Informamos que o Município não encaminha animais às associações de 
proteção. 
***************************************************************************************** 
CARLOS EDUARDO RANZI: (Projeto de Lei CM N° 025-02/2018) 

 
- Projeto de Lei CM N° 025-02/2018 – Denomina de Rua 15 de Outubro a Rua 
C- Loteamento Montanha III e Loteamento Coliseu, localizada no Bairro Bom 
Pastor. 
****************************************************************************************** 
ILDO PAULO SALVI, ANTÔNIO MARCOS SCHEFER, SERGIO LUIZ 
KNIPHOFF, ARILENE MARIA DALMORO, CARLOS EDUARDO RANZI, 
NILSON JOSÉ DO ARTE E WALDIR BLAU (Req. 221/2018) 

 
Req. 221/2018 – Solicita que seja enviado ofício ao Conselho Municipal de 
Educação de Lajeado, para que estude a viabilidade em alterar a Resolução n° 
24/2017, adequando, conforme Portaria Estadual n° 172/2005 da Secretaria 
Estadual de Saúde do Estado do Rio Grande do Sul, a qual “Estabelece o 
regulamento técnico para licenciamento de Estabelecimentos de Educação 
Infantil”. Em anexo enviamos cópia do PL CM N° 023-02/2018, que “Determina 
às Escolas Municipais de Educação Infantil, afixarem na entrada das salas de 
aula, as dimensões das salas de aula e a capacidade máxima de alunos 
permitidos no local, conforme resolução nº 24/2017 - COMED e dá outras 
providências”. 
 
MOZART PEREIRA LOPES (Req. 208 e 209/2018) 
 
Req. 222/2018 – Solicita o envio de ofício ao Diretor Presidente do jornal “O 
Informativo do Vale”, Sr. Osvaldo Carlos van Leeuwen e toda sua equipe, 
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cumprimentando e parabenizando pelo aniversário de 48 anos de fundação do 
Jornal, ocorrido nesta terça-feira, 08 de maio de 2018. 
 
WALDIR BLAU (Req. 223/2018) 
 
Req. 223/2018 – Solicita espaço para falar sobre a revisão da estrutura elétrica, 
bem como a troca de toldos, botijão de gás dentro das salas de aulas, caixas d´ 
água de amianto, assim como consertos necessários na Escola Municipal de 
Educação Infantil Pequeno Lar, para o bem- estar das crianças e funcionários. 
 
ARILENE MARIA DALMORO (Ind. 100) 
 
- SEOSP: Conserto e colocação de bueiro na Rua Felipe Schneider esquina com a 
Rua Arlindo Giovanella, no Bairro Bom Pastor, pois o mesmo causa perigo aos 
moradores e pedestres que transitam neste local. 
 
ADI CERUTTI (Ind. 101) 
 
- Solicita o conserto e troca das luminárias estragadas, entre a ponte sobre o 
Arroio Forquetinha, e a empresa Librelato Rodonelli Implementos, na BR 386. 
 
PAULO ADRIANO DA SILVA (Req. 224, 225,226 e 227/2018 e Ind. 102) 

Req. 224/2018 – Solicita a Secretaria de Trabalho, Habitação e Assistência Social 
que informe como encontram-se os recursos disponíveis para o auxílio 
alimentação (rancho) para as pessoas carentes. Esta solicitação vem a atender a 
necessidade de nossa comunidade que vem sofrendo com a falta de emprego 
devido à crise econômica que vem passando nosso país. 

Req. 225/2018 – Solicita ao Poder Executivo que informe a possibilidade de 
instalação de GPS em todos os veículos Públicos do Município de Lajeado. Esta 
solicitação vem a atender a necessidade de fiscalização dos veículos, bem como 
o comprometimento do Senhor Prefeito que no ano de 2017, com a aprovação 
da lei para a instalação de GPS nos veículos terceirizados em contratos públicos, 
ficou de providenciar para o ano de 2018 a instalação do equipamento nos 
veículos públicos do Governo de Lajeado. 

Req. 226/2018 – Solicita a Secretaria de Serviços Públicos e a Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico, Turismo e Agricultura (SEDETAG), que 
encaminhe para esta casa a listagem de horas extras realizadas nos meses de 
Janeiro de 2018 a Abril de 2018, com os respectivos nomes, horários e veículos 
utilizados. Esta solicitação vem a atender a necessidade de fiscalização com os 
gastos públicos. 
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Req. 227/2018 – Solicita a Secretaria de Educação que providencie melhorias na 
Escola de Educação Infantil Criança Esperança do bairro Conservas.  

- Que torne possível que a Recepcionista fique disponível 33H; 

- Que passe de 4h para o turno integral à Vigilância Interna e Externa do Local; 

- Que faça a limpeza de calhas; 

- Que faça a regulagem de altura das pias dos banheiros e espaço interno para 
as crianças; 

- Que informe se já foi repassado o valor de 13.000,00 reais para a escola, 
referente ao superávit financeiro da câmara de vereadores que realizou o 
repasse no final do ano de 2017; 

Esta solicitação vem a atender as demandas daquele local. 

- SEOSP: Colocação de uma parada de ônibus em frente ao pavilhão de 
depósito dos Supermercados Imec, próximo à Rodovia ERS 130, na rua lateral, 
bairro Moinhos. 

- SEOSP: Troca da lâmpada da luminária na Avenida Sete de Setembro, bairro 
Florestal, em frente a Empresa Marquinhos Veículos. 

MARIELA PORTZ (Req. 228/2018) 
 
Req. 228/2018 – Solicita espaço para falar sobre o Projeto de Lei CM n° 023-
02/2018. 
 
ANTÔNIO MARCOS SCHEFER (Req. 229/2018 e Ind. 103) 
 
Req. 229/2018 – Solicita ao Poder Executivo Municipal que informe se está 
correta a informação de que o Posto de Saúde do bairro Conservas está sem 
consultas de emergência. E se isto estiver correto, informem também qual a 
razão disto, tendo em vista que esta situação acaba prejudicando todos os 
moradores, principalmente os que têm dificuldades para se locomover até a 
UPA. 
 
- SOSUR: Melhorias no calçamento da Rua Dois Irmãos parte onde não há 
calçamento no bairro Conservas, pois os moradores reclamam da grande 
quantidade de buracos que há, dificultando a travessia na mesma. 
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- SOSUR: Patrolamento e colocação de brita/saibro na Rua João Marquez de 
Freitas, no bairro Moinhos d´Água, pois segundo moradores ela se encontra em 
péssimo estado de conservação. 
 
- SAURB: Limpeza e roçada na Rua Aury Stürmer, no bairro Moinhos d´Água, 
pois o mato está altíssimo dificultando a travessia no local. 
 
- SOSUR: Melhorias no calçamento da Rua Valter Born no bairro Americano, 
pois os moradores reclamam de que o grande fluxo de caminhões no local 
acabou gerando buracos, dificultando a travessia na mesma. 
 
- TRÂNSITO: Colocação de um quebra-molas ou de algum outro tipo de 
redutor de velocidade na Rua Delfino Costa, parte onde não há calçamento no 
bairro Conservas, os moradores devido à alta velocidade que os veículos 
circulam fizeram um provisoriamente, o que devido a sua precariedade pode 
também ocasionar acidentes no local. 
 
ERNANI TEIXEIRA (Req. 230, 231 e 232/2018 e Ind. 104) 
 
Req. 230/2018 – Solicita o envio de ofício ao Jornal O Informativo, Sr. Oswaldo 
Carlos Van Leeuwen, cumprimentando-o pelos 48 anos de história no dia 08 de 
maio, onde o jornal tem o foco comunitário, de tradição e tecnologia. 
 
Req. 231/2018 – Solicita ao Poder Executivo que informe o nome completo do 
Agente de Trânsito, com a matrícula nº 7745, afim de esclarecimentos. 
 
Req. 232/2018 – Solicita ao Poder Executivo que notifique os proprietários dos 
terrenos localizados na Av. Senador Alberto Pasqualini, no trecho 
compreendido de nº 3778 até o nº 3688, sentido bairro-centro, no Bairro 
Universitário, para que os mesmos providenciem na construção de calçadas de 
passeio. Informe ainda, se os mesmos estão dentro do prazo para tal 
providência, pois já haviam sido notificados no mês de outubro de 2017. Fotos 
Anexas. 
 
- Solicita o conserto, reforma e pintura dos brinquedos na área de lazer, 
localizada na Rua Rio Grande do Norte, no Bairro Universitário, pois os 
mesmos estão danificados. Fotos Anexas. 
 
- Roçada, limpeza e o recolhimento de lixo seco e entulhos, ao redor do campo 
da área de lazer, localizada na Rua Rio Grande do Norte, no Bairro 
Universitário. Fotos Anexas. 
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- Troca do abrigo (parada de ônibus) localizada na Rua Pará esquina com a Rua 
Rio Grande do Norte. Instalar a mesma para o outro lado da rua, pois é neste 
lado que o ônibus faz a parada, no Bairro Universitário. Foto Anexa. 
 
- Patrolamento, colocação de material (saibro/brita) e limpeza das valetas na 
Rua Rio Grande do Norte, no Bairro Universitário, a qual encontra-se em 
precário estado de conservação, contendo várias valetas e buracos, causando 
enormes dificuldades aos usuários. Fotos Anexas. 
 
- Instalação de um redutor de velocidade (quebra-molas) ou uma faixa elevada 
na Rua Parobé, em frente ao nº 433, no Bairro Centro, pois neste local os 
veículos trafegam em alta velocidade, o que dificulta a travessia dos pedestres. 
 
- Limpeza e a obstrução das bocas de lobo, localizadas na Rua Parobé, nas 
proximidades da Ponte Saraquá, no Bairro Centro, pois as mesmas estão 
entupidas, o que não dá vazão as águas. Fotos Anexas. 
 
- Repintura da faixa de segurança na Rua Silva Jardim, em frente a ACIL, no 
Bairro Centro. Foto Anexa. 
 
- Repintura da ciclovia no Parque Professor Theobaldo Dick, pois a mesma está 
totalmente apagada. 
 
- Reforma, troca das madeiras queimadas na ponte do córrego, no Parque 
Professor Theobaldo Dick, pois da forma que o mesmo se encontra é perigoso, 
ainda poderá cair e causar acidentes. Fotos Anexas. 
 
- Troca da tela atrás da goleira no campinho da área de lazer, situado na Rua 
Rio Grande do Norte, no Bairro Universitário. Fotos Anexas. 
 
NILSON DO ARTE (Req. 233/2018 e Ind. 105) 
 
Req. 233/2018 – Solicita espaço para falar sobre Habitação. 
 
- SEOSP: Solicita o conserto geral das calçadas de passeio público da R. Santos 
Filho, entre as Ruas João Abott e Padre Theodoro Amistad, junto ao parque 
Professor Theobaldo Dick, pois as mesmas estão muito ruins e com buracos. E 
junto a ponte do Arroio Saraquá, a calçada está quebrada e levantando, 
podendo vir a ser fator causador de acidentes e tombos para que a utiliza. 
 
- Pintura da faixa de travessia de pedestres na Av. Benjamin Constant na 
esquina da escola Madre Bárbara e STHAS. 
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- Pintura da faixa de travessia de pedestre na rua Rodolfo Hexsel, em frente a 
creche Gente Miúda, no bairro Hidráulica. 
 
- Recolhimento do lixo verde nos locais citados abaixo, no bairro São Cristovão. 
- R. Washinton Luiz em frente ao nº 550. 
- R. Miguel Tostes em frente ao nº 338. 
- R. Miguel Tostes em frente ao nº 452. 
- R. Moises Cândido Veloso diagonal com o Mercado Valer. 
- R. Comandante Wagner esquina com Dr. Alberto Schweitzer. 
- R. Otelo Rosa esquina com Dr. Alberto Schweitzer. 
- R. Dr. Alberto Schweitzer em frente ao nº 132. 
- R. Liberato Salzano Vieira da Cunha em frente ao nº 977. 
- R. Comandante Wagner em frente ao nº 196. 
- R. Comandante Wagner em frente aos nº 160, 112 e 96. 
- R. Miguel Tostes na esquina da empresa Minuano. 
- R. Waschinton Luiz em frente ao nº 123. 
- R. Arthur Bernardes em frente a Funilaria Blau. 
- R. Goiás em frente a Corsan. 
- R. Mato Grosso esquina com a praça. 
- R. Brasília esquina com a rua Sergipe. 
- R. Sergipe com a rua Bahia. 
- R. Coelho Neto em frente ao nº 402. 
- Recolhimento do Lixo verde na R. Coronel Chananeco, em frente ao nº 113 e 
na esquina da antena, no bairro Florestal. 
- R. Germano Berner esquina com a rua Olavo Bilac, bairro Florestal. 
- R. Pedro Albino Muller em frente ao nº 512, no bairro Florestal. 
- Av. dos 15 com a rua Ernesto Guilherme Berner, no bairro Florestal. 
- Av. dos 15 com a rua Sete de Setembro, no bairro Florestal. 
- Recolhimento de Entulho na Rua Moises Candido Veloso esquina com a rua 
Comandante Wagner, no bairro São Cristóvão. 
 
SERGIO MIGUEL RAMBO (Req. 234/2018 e Ind. 106) 
 
Req. 234/2018 – Solicita o envio de ofício ao DAER - 11ª Superintendência 
Regional – Lajeado para que faça um estudo para alargamento do aumento do 
recuo do acesso ao bairro montanha na ERS 130, ele deveria começar logo 
depois do viaduto da ERS 130, assim os carros teriam mais para aguardo, nos 
finais de tarde tem que parar sobre a pista atrapalhando e congestionando o 
trânsito. 
 
- SEDETAG: Verificar entrada da propriedade do Sr. Vilmar Taufer, pois 
começaram a fazer o serviço no dia 16 de dezembro e ainda não terminaram, 
essa propriedade está localizada na Rua João Goulart nº 1759.    
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- Troca de lâmpadas na Rua Ulysses Guimarães no Bairro Olarias, defronte aos 
números: 297, 325 e 355. Segundo moradores o serviço já foi solicitado e 
funcionários foram até o local e nada foi feito, deixando moradores no escuro 
até o presente momento. 
 
- Limpeza de valas na Rua Ulysses Guimarães, no Bairro Olarias.  
 
- Troca de Lâmpada queimada na Rua Germano Eggers nº 194, no Bairro 
Conventos. 
 
- Instalação de uma placa com nome da Rua Heitor Villa Lobos, no Bairro 
Centenário. Reivindicação antiga dos moradores. 
 
- Limpeza de valas, patrolamento e colocação de material na Rua Joaquim 
Inácio da Silveira Filho, no Bairro Campestre. 
 
- Abertura de bocas de lobo na Rua na Rua Joaquim Inácio da Silveira Filho, no 
Bairro Campestre. Depois do patrolamento qualquer chuva e já abre valas em 
toda extensão da rua, dificultando a passagem de automóveis. Dessa forma 
evitaríamos desperdício de dinheiro público. 
 
CARLOS EDUARDO RANZI (Req. 235, 236 e 237/2018) 
 
Req. 235/2018 – Solicita ao Poder Executivo que estude a possibilidade de 
utilizar containers para coleta de lixo (orgânico e seco). O lixo acondicionado 
em containers elimina odores indesejados e poluição visual, elimina os sacos de 
lixos rasgados por animais ou catadores informais, reduz a proliferação de 
insetos e animais transmissores de doenças, evita o contato da população com o 
lixo, facilita a organização e o controle da coleta e aumenta o índice de coleta do 
resíduo reciclável. 
 
Req. 236/2018 – Solicita ao Poder Executivo espaço para falar sobre o Plano 
Diretor e a Emenda ao Projeto de Lei nº 061/2018, autorizando o Poder 
Executivo a conceder remissão de 100% (cem por cento), a partir do exercício de 
2019, no pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU, aos 
proprietários de imóveis localizados na zona urbana do Município, declarados 
como área de preservação permanente (APP), área de preservação florestal 
(APF) e área de compensação florestal (ACF). 
 
Req. 237/2018 – Solicita ao Departamento de Trânsito imediata ação para 
disciplinar o trânsito de veículos no cruzamento da Avenida Senador Alberto 
Pasqualini com a Avenida Amazonas. 
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EDERSON FERNANDO SPOHR (Req. 238/2018) 
 
Req. 238/2018 – Solicita que o Poder Executivo informe os motivos de tanto 
atraso nas obras de melhorias que abaixo segue: 
 
- Colocação urgente de um abrigo para as crianças da EMEF São Bento. 
(PEDIDO ENCAMINHADO A MAIS DE UM ANO, ATÉ HOJE NÃO FOI 
FEITO). 
 
- Troca de encanamento para aumentar a vazão de água dos bueiros, Rua João 
Kremer Sobrinho, bairro Moinhos D’ Água. (ESTE PEDIDO FOI 
ENCAMINHADO A MAIS DE UM ANO. FOI ENVIADO JUNTO UM VÍDEO, 
MOSTRANDO O ESTADO CAÓTICO DA RUA EM DIAS DE MUITA CHUVA 
E UM ORÇAMENTO. NADA FOI FEITO). 
 
- Academia ao ar livre no bairro São Bento. No início de 2017 foi constatado por 
este Vereador que o piso da academia para este bairro foi feito em um terreno 
particular. Tomadas as devidas providências e feita à troca de local, moradores 
aguardam pela instalação da nova academia para o bairro em área já definida. 
(PEDIDO FEITO E AGUARDANDO A MAIS DE UM ANO E MEIO). 
 
- Implantação de uma rua lateral, junto a ERS 130, para acessar com mais 
segurança no bairro Floresta. 
 
- Reparos na boca de lobo e na câmara asfáltica em frente à empresa Auto Peças 
Apolo, na Avenida Benjamin Constant, 2558, bairro Florestal. (PEDIDO FEITO 
MAIS DE TRÊS VEZES E QUE ATÉ HOJE NÃO FOI RESPONDIDO OU 
TOMADO PROVIDÊNCIAS). 
 
- Disponibilização de máquinas para a colocação de novos canos da Rua 
Francisco Tieze, no bairro Moinhos D’Água. (ESTE PEDIDO TEM MAIS DE 
UM ANO, TEM ABAIXO ASSINADO, MAS ATÉ O MOMENTO NEM 
PREFEITURA, NEM CORSAN FIZERAM ALGO). 
************************************************************************************ 

   Sala Presidente Tancredo de Almeida Neves,   08  de maio  de 2018. 
 

 

 

 

 

 

 


