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        CÂMARA DE VEREADORES DE LAJEADO 
          Estado do Rio Grande do Sul 

   Sessão Ordinária realizada no dia 15/05/2018 

      BOLETIM Nº  015-02/2018 

                   E X P E D I E N T E 

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

PODER EXECUTIVO: 
 
- Ofício nº 270-02/2018 – Sanção tática do PL CM nº 079-01/2017, eventual 
promulgação da lei oriunda. 
 
- Ofício nº 298-02/2018 – Em atenção ao Ofício nº 561/2017 vereador Carlos E. 
Ranzi, possibilidade do protocolo manter-se aberto à população no horário do 
meio dia. 
 
- Ofício nº 299-02/2018 –  Poder Exectutivo encaminha a esta Casa a Lei nº 
10.606, de 07 de maio de 2018, que “Institui o programa de parceria público-
privada e concessões do Município de Lajeado/RS e dá outras providências” e 
a Mensagem de Veto Parcial ao texto da lei. 
**************************************************************************************** 
ESTADUAIS: 
 
 - Coordenador do SAMU de Porto Alegre em atenção ao Ofício nº 148-02/2018,  
sobre  o motivo da falta de atendimento telefônico a população quando preciso. 
************************************************************************************************* 

ENTIDADES: 
 
 - Piquete Recanto do Costão de Lajeado convida os Senhores Vereadores para a 
Festa Campeira nos dias 18 a 20 de maio no Parque de Eventos de Lajeado. 
***************************************************************************************** 
CARLOS EDUARDO RANZI: (Projeto de Lei CM N° 026-02/2018) 

 
- Projeto de Lei CM N° 026-02/2018 – Altera os dispositivos da Lei n° 
7.650/2006 que institui o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado de 
Lajeado. 
************************************************************************************ 
ANTÔNIO MARCOS SCHEFER (Req. 239 e 240/2018) 

 
Req. 239/2018 – Solicita ao Poder Executivo que seja feita uma vistoria nas 
paradas de ônibus, para verificação do estado de conservação e limpeza das 
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mesmas, para que a partir disto sejam tomadas as devidas providências, visto 
que são inúmeras as reclamações de usuários de diversos bairros. 
 
Req. 240/2018 – Solicita a Secretaria da Saúde e de Obras que seja estudada a 
possibilidade de ser feita uma rampa de acesso na entrada do Posto de Saúde 
do bairro Conservas, visto que a mesma facilitaria o acesso ao local por idosos, 
cadeirantes ou portadores de alguma deficiência. 
 
- SEOSP: Colocação de uma lixeira na Rua da João Pessoa, nas proximidades da 
Madecorte, no bairro Hidráulica, visto que os moradores por não possuírem um 
local para colocar os lixos de suas residências, depositam os mesmos na calçada 
o que gera um grande transtorno a todos. 
 
- SEDETAG: Reiterando a solicitação do recolhimento de lixo verde nos 
endereços citados abaixo, visto que além de obstruir a passagem os mesmos 
estão gerando a proliferação de insetos e animais peçonhentos nestes locais. 
- Rua Arthur Bernardes proximidades da residência nº 128, no bairro São 
Cristóvão. 
 
- Início da Rua Otelo Rosa onde há interseção da mesma com a Rua Liberato 
Salzano Vieira da Cunha, no bairro São Cristóvão. 
 
- SEOSP: Patrolamento e colocação de material na Rua dos Imigrantes, no Bairro 
Universitário, pois os moradores reclamam da grande quantidade de buracos, o 
que acaba dificultando a travessia na mesma. 
 
- SEOSP/SEDETAG: Colocação de cercas em torno das Câmaras Mortuárias 
localizada no bairro Florestal, pois os utilizadores reclamam da insegurança na 
mesma principalmente durante a noite devido ao pátio da mesma estar 
totalmente aberto, podendo qualquer pessoa circular no local. 
 
MARIELA PORTZ (Req. 241/2018) 
 
Req. 241/2018 – Solicita espaço para falar sobre O Plano Diretor Lajeado 2040. 
 
MOZART PEREIRA LOPES (Req. 242/2018) 
 
Req. 242/2018 – Solicita a gerência do Stacione Rotativo de Lajeado, que quando 
a placa cadastrada possuir 1 (um) Aviso de Pós-Pagamento ou mais, não seja 
permitida a colocação de créditos (recargas) para o débito automático, pois este 
fica bloqueado para utilização podendo causar confusão para o usuário, que 
pensa que a situação das pendências da placa estará regularizada 
automaticamente, quando na verdade não está, podendo neste caso sofrer as 
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sanções previstas na legislação, inclusive com a remoção do veículo. Solicito 
ainda que sejam divulgadas no site da Stacione Rotativo Lajeado, todas 
informações contidas no folder “Guia do Usuário”, editado e distribuído para 
população por ocasião das alterações na legislação com vigência a partir de 16 
de outubro de 2017, com a devida alteração proposta. 
 
ADI CERUTTI (Ind. 108) 
 
- Solicita a possibilidade de fechar o Arroio do Engenho, desde a Rua Omar 
Moreira Libio, fundos do Estádio Elisio Trevisol até a BR 386, no final da Rua 
Liberato Salzano Vieira da Cunha. 
 
CARLOS EDUARDO RANZI (Req. 243 e 244/2018) 

Req. 243/2018 – Solicita ao Poder Executivo auxílio para o transporte do grupo 
de haitianos e senegaleses que participarão da Copa dos Refugiados, que se 
realizará dia 20 de maio, em Porto Alegre. A Copa dos Refugiados é um evento 
idealizado pela ONG África do Coração e realizado em conjunto com a 
PONTO, Agência de Inovação Social, com o apoio institucional do ACNUR 
“Agência da ONU para Refugiados”. Seu objetivo é a integração social dos 
migrantes e refugiados, que disputarão um torneio representando seus países. 

Req. 244/2018 – Solicita ao Departamento de Trânsito e às empresas 
concessionárias do transporte coletivo a inclusão de horários de ônibus dos 
bairros a UPA e da UPA aos bairros, observando e respeitando o horário de 
início e término dos turnos dos funcionários da UPA. 

WALDIR BLAU (Req. 245/2018) 
 
Req. 245/2018 – Solicita espaço para falar sobre a calçada de passeio na rua 
Getúlio Vargas entre o bairro Olarias e Campestre. 
 
ERNANI TEIXEIRA (Ind. 109) 
 
- Instalação de uma faixa elevada com faixa de pedestre na Rua Coelho Neto 
esquina com a Avenida Piraí, no Bairro São Cristóvão, pois neste local os 
veículos trafegam em alta velocidade, o que dificulta a travessia dos pedestres, 
inclusive os quais fazem uso da academia ao ar livre. Foto 
Anexa. 
 
- Conserto da boca de lobo e a grade de proteção na Rua Getúlio Vargas esquina 
com a Rua Jucelino K. de Oliveira, no Bairro Santo André. Foto Anexa. 
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- Colocação de banco/assento no abrigo (parada de ônibus) instalado na Rua 
João Goulart, em frente ao nº 710, no Bairro Olarias, pois os usuários de ônibus 
ficam aguardando em pé. Foto Anexa. 
 
- Reitera a solicitação de colocação de tachões na curva da Rua Pedro Petry, 
perto da entrada da Rua Taylor Chaves, no Bairro Universitário, para que os 
veículos não invadem a pista contrária, o que poderá ocasionar graves 
acidentes. Foto Anexa. 
 
- Colocação de braço suporte para lâmpadas na Rua Pedro Petry, em frente ao 
nº 149, nos dois postes, no Bairro Universitário, pois o local está totalmente às 
escuras. Foto Anexa. 
 
- Repintura da faixa de pedestres e sinal de PARE no chão na Rua Epitácio 
Pessoa, rótula com a Rua Reinoldo Alberto Hexsel, no Bairro São Cristóvão. 
Fotos Anexas. 
 
- Construção de calçada de passeio ao lado do Projeto Vida, no Bairro Santo 
André, pois ali a vegetação está alta e com a presença de bichos peçonhentos, 
cabe ressaltar que é preciso caminhar com segurança. 
 
- Solicita o fechamento do buraco na Rua João Goulart, em frente ao n° 710, no 
Bairro Olarias, causando dificuldades aos usuários, inclusive já teve queda de 
motoqueiros. Foto Anexa. 
 
- Solicita ao Departamento de Trânsito que seja retirado a ponta do canteiro na 
saída da ERS 130 para entrar na Rua Elmiro Alberto Weiand, em frente ao nº 
377, no Bairro São Cristóvão. Pois nesta rua os veículos transitam nos dois 
sentidos, e para dobrar à direita os mesmos batem na ponta do canteiro. Fotos 
Anexas. 
 
- Solicita a possibilidade de retirar o canteiro pequeno na Avenida Piraí esquina 
com a Rua Coelho Neto, no Bairro São Cristóvão, pois os moradores relatam 
que o acesso dos caminhões, é com dificuldade. Foto Anexa.  
 
SERGIO MIGUEL RAMBO (Req. 246 e 247/2018 e Ind. 110) 
 
Req. 246/2018 – Solicita a Secretaria da Saúde que informe os valores 
provenientes de Recursos do Governo Federais, Estadual e Emendas 
Parlamentares destinados para a área da saúde no Município de Lajeado no ano 
de 2016, 2017 e 2018. Quais foram os valores investidos nestes respectivos anos 
de 2016, 2017 e 2018 na saúde do município.  
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Req. 247/2018 – Solicita a Secretaria de Obras e Serviços Públicos que enviem a 
documentação referente a construção da estrutura que abriga os reservatórios 
de água, no bairro Centenário, tais como: 
- Laudo da vistoria 
- Engenheiro responsável 
- Projeto estrutural 
- ART 
 
- Solicita a poda de uma árvore localizada na Rua Henrique Lottermann, ao 
lado da casa nº 16, no bairro Moinhos D’Agua. Moradores podem uma certa 
urgência devido aos galhos estarem encostando na rede elétrica em dias de 
ventania. 
 
- Troca de lâmpada na ERS 421 nº 1066, em frente a padaria Strassburger no 
bairro Conventos. 
 
- Troca de lâmpada na Rua Henrique Lottermann nº 16, no Bairro Moinhos 
D’Agua. 
 
- Reiterando o pedido para colocação de bancos na área verde localizada na Rua 
Leopoldo Bruxel, no bairro Campestre. Moradores querem a revitalização da 
área para fazer um melhor aproveitamento. 
 
- Solicita que seja tomado uma providencia na Rua Waldemar Leipnitz, no 
Bairro Campestre. Patrolaram a via, espalharam brita, amontoaram entulhos e 
grama no final da rua, estamos solicitando o recolhimento destes entulhos antes 
que a via receba material, para termos um serviço de melhor qualidade. 
 
NILSON DO ARTE (Req. 248 e 249/2018 e Ind. 111) 
 
Req. 248/2018 – Solicita espaço para falar sobre Cidade às Escuras. 
 
Req. 249/2018 – Solicita que envie ofício ao proprietário do terreno localizado 
na rua Jose do Patrocínio nº 76, no bairro Hidráulica, para que faça roçada do 
mesmo. 
 
- SEOSP: Conserto de bueiro na Rua Arno Dahmer esquina com a rua Ludwig 
R. Ewald, no bairro Moinhos. 
 
- SEOSP: Nivelamento do bueiro com a rua localizado na esquina das ruas 
Padre Theodoro Amistad com a rua Norberto D. Schmatz, no bairro Moinhos. 
 
- Solicita o recolhimento de lixo verde nas ruas abaixo: 
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- R. Alan Kardeck em frente ao nº 17, no bairro Cohab Moinhos. 
- R. Maria Teresa Malmann em frente ao nº 77, no bairro Moinhos. 
- R. Sete de Setembro frente ao Clube 7 de Setembro, no bairro Moinhos. 
- R. Carlos Delwing em frente aos nº 1480, 1514, 1527,1545,1557 e 1640, no bairro 
Moinhos. 
- R. Carlos Spohr Filho em frente ao nº 1002, no bairro Moinhos. 
- R. Pedro Koling esquina cm a Rua Padre Theodoro Amistad, no bairro 
Moinhos. 
- R. Pedro Koling em frente ao nº 121, no bairro Moinhos. 
- R. Castelo Branco esquina com Alan Kardeck, no bairro Moinhos. 
- R. Bahia nº 174, no bairro São Cristóvão. 
 
- SEOSP: Instalação de placas com a identificação do nome e (CEP) nas 
seguintes ruas: 
- R. Maria Joana de Freitas, no bairro Santo Antônio, (02) Placas. 
- R. Nove de Setembro, no bairro Santo Antônio, (01) Placa. 
- R. Central, no bairro Santo Antônio, (02) Placas. 
- R. Roque Biasu dos Santos, no bairro Santo Antônio, (03) Placas. 
- R. Paulo Silomar Mota, no bairro Santo Antônio, (02) Placas. 
- R. Santo Antoninho, no bairro Santo Antônio, (02) Placas. 
- R. Arnoldo Uhry, no bairro Santo Antônio, (01) Placa. 
 
WALDIR SÉRGIO GISCH (Req. 250/2018 e Ind. 112) 
 
Req. 250/2018 – Solicita ao Poder Executivo que seja notificado o proprietário 
do terreno localizado na Rua Arno Ritter, setor 08, quadra 111 e Lote 334, no 
Bairro São Cristóvão, pois o mato está altíssimo causando a proliferação de 
ratos e insetos no local. 
 
- SEDETAG: Recolhimento de lixo verde no Bairro São Cristóvão, Santo André e 
Florestal. 
 
EDERSON FERNANDO SPOHR (Req. 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257 E 
258/2018 e Ind. 113) 
 
Req. 251/2018 – Solicita ao Poder Executivo quais são os motivos de tanto atraso 
na troca de encanamento, para aumentar a vazão de água dos bueiros na Rua 
João Kremer Sobrinho, no 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). 
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Req. 252/2018 – Solicita ao Poder Executivo quais são os motivos de tanto atraso 
na 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). 
 
Req. 253/2018 – Solicita ao Poder Executivo e ao Secretário da Segurança 
Pública, Senhor Paulo Gandin, para que os mesmos informem quais são os 
motivos de tanto atraso na colocação de mais placas sinalizadoras na rotatória 
do túnel que liga os bairros São Cristóvão e Campestre. Esta demanda já foi 
solicitada por este vereador em outra oportunidade e até o momento não fomos 
atendidos. Vale ressaltar o movimento intenso neste local e os perigos 
constantes que enfrentam os motoristas e pedestres diariamente. 
 
Req. 254/2018 – Solicita ao Poder Executivo que informe quais são os motivos 
de tanto atraso nas obras de melhorias na boca de lobo e na camada asfáltica em 
frente à empresa Auto Peças Apolo, na Avenida Benjamin Constant n° 2558, no 
bairro Florestal. (PEDIDO FEITO MAIS DE TRÊS VEZES E QUE ATÉ HOJE 
NÃO FOI RESPONDIDO OU TOMADO PROVIDÊNCIAS). 
 
Req. 255/2018 – Solicita ao Poder Executivo que informe quais são os motivos 
de tanto atraso na implantação da 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). 
 
Req. 256/2018 – Solicita ao Poder Executivo que informe quais são os motivos 
de tanto atraso na colocação de um abrigo para as crianças da EMEF São Bento 
(PEDIDO ENCAMINHADO A MAIS DE UM ANO, ATÉ HOJE NÃO FOI 
FEITO). 
 
Req. 257/2018 – Solicita ao Poder Executivo e ao Secretário da Segurança 
Pública (SESP), Senhor Paulo Roberto Locatelli Gandin, para que informe 
quando serão adaptadas, com tempo para a travessia de pedestres, as sinaleiras 
do cruzamento da Avenida Benjamin Constant com 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. 
(SOLICITAÇÃO JÁ ENCAMINHADA DIA 02 DE ABRIL). 
 
Req. 258/2018 – Solicita ao Poder Executivo para que informe os motivos do 
atraso de algumas respostas de ofícios encaminhadas através de requerimento. 
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Lembramos que, conforme o artigo 215 do Regimento Interno da Câmara de 
Vereador de Lajeado, em seu parágrafo segundo, informa que: ‘’Os pedidos de 
informações devem ser encaminhados ao Prefeito, que terá o prazo de trinta 
dias contados da data do recebimento para prestá-las’’. Já o parágrafo quarto do 
mesmo artigo garante que: ‘’Esgotado o prazo para a resposta, o Presidente 
reitera o pedido, acentuando esta circunstância, dando conhecimento ao 
Plenário e remetendo a documentação à Comissão de Justiça e Redação para 
que proceda nos termos da lei’’. A mesma regra está prevista no artigo 46, X, da 
Lei Orgânica Municipal: ‘’Prestar, por escrito e no prazo de trinta dias, as 
informações que a Câmara de Vereadores solicitar, a respeito dos serviços a 
cargo do Poder Executivo’’. 
 
- SOSUR: Solicita com extrema urgência bocas de lobo em toda a extensão da 
Rua das Gardênias, no bairro São Bento. Já existe canalização na rua.  
 
- TRÂNSITO: Solicita placa identificadora da Rua das Gardênias, no bairro São 
Bento. 
 
- SEOSP: Limpeza das valas na Rua das Begônias, bairro São Bento. Nesta 
mesma rua, em um terreno do município, bem em frente à casa de n° 52 precisa 
ser feita a limpeza de mato. 
 
- SEOSP:  Conserto de iluminação de em dois pontos, em poste que fica na 
frente da casa de n° 208, na Rua das Begônias e outro no quarto poste, de quem 
entra pela RS 413 em direção ao bairro Conventos, Rua João Reinaldo Saffran, 
ambos no bairro São Bento. 
************************************************************************************ 

   Sala Presidente Tancredo de Almeida Neves,   15  de maio  de 2018. 
 

 

 

 

 

 

 

 


