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        CÂMARA DE VEREADORES DE LAJEADO 
          Estado do Rio Grande do Sul 

   Sessão Ordinária realizada no dia 29/05/2018 

      BOLETIM Nº  017-02/2018 

                   E X P E D I E N T E 

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

PODER EXECUTIVO: 
 
- Ofício nº 0329-02/2018 – Em atenção ao Ofício nº 205/2018 vereador Ernani T. 
da Silva  - notificação de proprietário rua dos Cravos com a rua Piauí. 
 
- Ofício nº 0330-02/2018 – Em atenção ao Ofício nº 265/2018 vereador Ernani T. 
da Silva  - notificação de proprietário rua João Sebastiany com a rua Plátanos. 
 
- Ofício nº 0336-02/2018 –  Em atenção ao Ofício nº 277/2018 vereador Paulo A. 
da Silva – relação de horas extras. 
 
-Em atenção ao Ofício nº 280/2018 vereador Ernani T. da Silva  -  matrícula nº 
7745 pertence ao servidor Felipe Teles Faleiro. 
 
- Ofício nº 0337-02/2018 –  Em atenção ao Ofício nº 242/2018 vereador Ederson 
F. Spohr – cópia contrato roçada e capina. 
 
- Ofício nº 0338-02/2018 –  Em atenção ao Ofício nº 189/2018 vereador Paulo A. 
da Silva – aréa de lazer Pedro Krug, limpeza e roçada. 
 
- Ofício nº 0339-02/2018 –  Em atenção ao Ofício nº 157/2018 vereador Paulo A. 
da Silva – Programa Avançar Cidades . 
 
- Em atenção ao Ofício nº 163/2018 vereador Fabiano Bergmann – instalação de 
uma espera na BR 386. 
 
- Em atenção ao Ofício nº 167/2018 vereador Waldir Gisch – notificação de 
proprietário referente conserto calçada de passeio. 
 
- Ofício nº 0347-02/2018 –  Em atenção ao expediente n° 10874/2018 – 
denominação de Praça. 
 
- Ofício nº 0348-02/2018 –  Em atenção ao Ofício nº 260/2018 vereador Waldir 
Blau – reforma estrutura hidráulica da EMEI Pequeno lar. 
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- Ofício nº 0349-02/2018 –  Em atenção ao Ofício nº 199/2018 vereadora Arilene 
M. Dalmoro – roçada de terrenos . 
 
- Ofício nº 0351-02/2018 –  Em atenção ao Ofício nº 275/2018 vereador Paulo A. 
da Silva – auxilio alimentação. 
 
- Ofício nº 0352-02/2018 –  Em atenção ao Ofício nº 024/2018 vereadora Arilene 
M. Dalmoro – plantio de árvores em torno do Complexo Exportivo Lajeadense.  
 
- Em atenção ao Ofício nº 041/2018 vereadora Arilene M. Dalmoro – criação 
“Programa Lixo Zero”.  
 
- Em atenção ao Ofício nº 044/2018 vereador Paulo R. Schneider  - implantação 
de um núcleo do Projeto Vida. 
 
- Em atenção ao Ofício nº 045/2018 vereador Paulo R. Schneider – plantio de 
árvores nas calçadas laterais da Av. Benjamin Constant. 
**************************************************************************************** 
ANTÔNIO MARCOS SCHEFER (Req. 284/2018 e Ind. 121) 

 
Req. 284/2018 – Solicita ao Poder Executivo que informe o motivo da falta de 
diversos medicamentos nos Postos de Saúde do município, visto que foram 
inúmeras reclamações de moradores de diversos bairros que estão sendo 
prejudicados com esta situação. 
 
- SOSUR: Substituição de lâmpadas queimadas nos postes localizados nos 
endereços citados abaixo, pois os moradores reclamam da insegurança devido à 
falta de iluminação nestes locais. 
* Rua Henrique Stein Filho proximidades da residência nº 400, no bairro 
Conservas. 
* Rua Erna Bücker proximidades da residência nº 223, no bairro Conservas. 
* Rua Ulysses Guimarães proximidades da residência nº 249, no bairro Olarias. 
 
- SAURB/ SOSUR: Limpeza e roçada da Rua Amália Schweiger, no bairro 
Conservas, visto que o mato está altíssimo obstruindo a passagem no local. 
 
- SOSUR: Patrolamento e colocação de materias (brita/saibro) na Rua Erna 
Bücker, no bairro Conservas, segundo moradores a mesma se encontrar em 
péssimo estado de conservação. 
 
-SAURB: Recolhimento de lixo verde localizado na Rua Jacob Mallmann, no 
bairro Moinhos, visto que além de obstruir a passagem o mesmo estaria 
gerando a proliferação de insetos e animais peçonhentos no local. 
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MARIELA PORTZ (Req. 285/2018 e Ind. 122) 

 
Req. 285/2018 – Solicita espaço para falar sobre a paralisação dos caminhoneiros 
em nosso país. 
 
SEPLAN: Roçada de terreno na Rua Sabiá em frente ao n° 370, no Loteamento 
Verdes Vales, bairro Universitário. 
 
ADI CERUTTI (Req. 286/2018) 
 
Req. 286/2018 – Solicita ao Poder Executivo, informações sobre o andamento 
das Obras do Fundo de Pavimentação. Quais obras já foram concluídas, quais 
estão em andamento e se existem obras com programação de iniciar. 
 
PAULO ADRIANO DA SILVA (Req. 287/2018 e Ind. 123) 
 
Req. 287/2018 – Solicita espaço para falar sobre a Crise que vem ocorrendo no 
País. 
 
SESP/TRÂNSITO: Pintura da faixa amarela na Avenida Senador Alberto 
Pasqualini, ao lado do DOG.COM. 
 
NILSON DO ARTE (Req. 288/2018 e Ind.124) 
 
Req. 288/2018 – Solicita espaço para falar sobre a Abertura da Farmácia da 
UPA. 
 
SEOSP: Instalação de (02) dois pontos de iluminação na rua Igrejinha, no 
entorno do ginásio, no Bairro Santo Antônio. O local está às escuras, sem 
iluminação. 
 
- Instalação de (01) um ponto de iluminação na rua Nove de Setembro, ao lado 
do ginásio, no Bairro Santo Antônio. 
 
- Colocação de lâmpada e suporte no poste no final da rua Bernardino Pinto 
próximo ao arroio, no Bairro Santo Antônio. 
 
SESP/TRÂNSITO: Solicita que sejam instaladas placas com identificação do 
Nome e (CEP), das seguintes ruas: 
 
* R. Maria Joana de Freitas, B. Santo Antônio, (02) placas. 
* R. Nove de Setembro, B. Santo Antônio, (01) placa. 
* R. Central, B. Santo Antônio, (02) placas. 
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* R. Roque Biasu dos Santos, B. Santo Antônio, (03) placas. 
* R. Santo Antoninho, B. Santo Antônio, (02) placas. 
* R. Arnoldo Uhry, B. Santo Antônio, (01) placa. 
* R. Cledo João Diedrich, B. Universitário. (02) placas. 
 
WALDIR BLAU (Req. 289/2018) 
 
Req. 289/2018 – Solicita espaço para falar sobre o movimento dos 
Caminhoneiros. 
 
ERNANI TEIXEIRA DA SILVA (Req. 290 e 291/2018 e Ind.125) 
 
Req. 290/2018 – Solicita que notifique o proprietário do terreno localizado na 
Rua Reinholdo Lottermann, ao lado do prédio de nº 328, no Bairro Moinhos D’ 
Água, para que o mesmo providencie a limpeza e roçada da área, pois a 
vegetação está altíssima e com a presença de bichos peçonhentos. Fotos Anexas. 
 
Req. 291/2018 – Solicita que notifique o proprietário do terreno localizado na 
Rua Reinholdo Lottermann, esquina com a Rua Zeno Schmatz, no Bairro 
Moinhos D’ Água, para que o mesmo providencie a limpeza e roçada da área, 
pois a vegetação está altíssima e com a presença de bichos peçonhentos. Fotos 
Anexas. 
 
- Solicita o conserto da boca de lobo e a colocação de um tampão na Rua 
Raymundo Sieben, esquina com a Rua Décio Zanir Zimmermann, no Bairro 
Floresta, pois da forma que se encontra vai entupir toda a canalização. Foto 
Anexa. 
 
- Colocação de placa indicativa da Rua denominada de Raymundo Sieben, no 
Bairro Floresta, pois os correios não a localizam para a entrega de 
correspondências. 
 
- Colocação de placa indicativa da Rua denominada de Décio Senir Zimmer, no 
Bairro Floresta, pois os correios não a localizam para a entrega de 
correspondências. 
 
- Conserto do calçamento na Rua Ivo Inácio Grin, em frente ao nº 66, no Bairro 
Moinhos D’ Água, pois atrapalha para o morador entrar e sair em sua garagem. 
Foto Anexa. 
 
- Limpeza da valeta na Rua Décio Senir Zimmer, esquina com a Rua Raymundo 
Sieben, no Bairro Floresta, para escoar a água. Foto Anexa. 
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SERGIO MIGUEL RAMBO (Req. 292/2018) 
 
Req. 292/2018 – Solicita espaço para falar sobre as manifestações dos 
caminhoneiros e pedágios. 
 
EDERSON FERNANDO SPOHR (Req. 293, 294, 295 e 296/2018 e Ind. 126) 
 
Req. 293/2018 – Solicita ao Poder Executivo 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, 15 E 22 DE MAIO) 
 
Req. 294/2018 – 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. 295/2018 – Solicita ao Poder Executivo que informe 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. 296/2018 – 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, 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). 
 
- SOSUR: Solicita urgência no patrolamento de uma parte da Rua Hugo Jacob 
Mattje, em frente ao n° 513, no bairro São Bento. Máquinas da Prefeitura 
realizaram trabalhos de melhorias neste local, mas deixaram um acumulo de 
terra junto a um poste e uma lixeira. Em dias de chuva muita água acaba 
ficando empossada e impossibilita os moradores de descartarem o seu lixo. 
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- SOSUR: Conserto da iluminação em dois pontos no Bairro São Bento. Um no 
poste que fica em frente à casa de n° 208 na Rua das Begônias e outro localizado 
no quarto poste de quem entra pela RS 413 em direção ao bairro Conventos, na 
rua João Reinaldo Saffran. 
 
- SOSUR: Troca de lâmpada em um poste na Rua Selvino Seltenreich n° 222, no 
bairro São Bento. 
 
- SOSUR: Desentupimento de uma boca de lobo na rua Décio Martins de 
Azevedo, esquina com 25 de Outubro, bem em frente ao Mercado Weiss, no 
bairro São Bento. 
 
- SOSUR: Troca de lâmpada em um poste na rua G, em frente ao n° 211, no 
bairro São Bento. 
 
- SOSUR: Solicita que instale uma parada de ônibus na Rua Orlando Sieben, ao 
lado do n° 529, esquina com rua G, no bairro São Bento. 
 
- SOSUR: Troca de lixeira na Rua Orlando Sieben, em frente à casa de n° 201, no 
bairro São Bento. 
 
- Solicita com extrema urgência o patrolamento, adequação da canaleta e canos 
que escoam a água da chuva na Rua Hugo Jacob Mattje, em frente ao n° 10, no 
bairro São Bento. Em dias de chuva a água entra nas casas dos moradores. 
 
CARLOS EDUARDO RANZI (Req. 297, 298, 299, 300 e 301/2018) 
 
Req. 297/2018 – Solicita o envio de ofício a Câmara dos Deputados, para que 
seja modificada a política de precificação dos combustíveis, devendo ser 
baseada pelo preço de custo de produção e não da oscilação do mercado 
externo. 
 
Req. 298/2018 – Solicita ao Departamento de Trânsito a viabilidade de ser 
deferido o pedido dos moradores da Rua Mário Cattoi, no fito de que se possam 
estacionar veículos das 11h às 14horas nos dois lados da pista. Em anexo segue 
abaixo assinado dos moradores. 
 
Req. 299/2018 – Solicita ao Senado Federal, que seja modificada a política de 
precificação dos combustíveis, devendo ser baseada pelo preço de custo de 
produção e não da oscilação do mercado externo. 
 
Req. 300/2018 – Solicita ao Departamento de Trânsito que na Avenida 
Amazonas, trecho lindeiro a RGE o centro da pista seja deslocado para o lado 
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(cerca de meio metro) pertencente à RGE, possibilitando assim o 
estacionamento do lado oposto.  
 
Req. 301/2018 – Solicita ao Poder Executivo a viabilidade de disponibilizar um 
espaço junto ao Jardim Botânico de Lajeado, para a instalação da sede da 
Associação dos Meliponicultores do Vale do Taquari (AMEVAT). 
************************************************************************************ 

   Sala Presidente Tancredo de Almeida Neves,   29  de maio  de 2018. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


