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        CÂMARA DE VEREADORES DE LAJEADO 
          Estado do Rio Grande do Sul 

   Sessão Ordinária realizada no dia   19/06/2018 

      BOLETIM Nº  020-02/2018 

                   E X P E D I E N T E 

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

PODER EXECUTIVO: 
 
- PL nº 73-02/2018 – Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir Crédito 
Especial. 
 
- PL nº 74-02/2018 – Autoriza o Poder Executivo a compensar débitos 
tributários com créditos da empresa Pessi Compra e Venda de Imóveis Ltda - 
ME. 
 
- PL nº 75-02/2018 – Autoriza o Poder Executivo a firmar Contrato de Rateio 
com o Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Taquari – CONSISA. 
 
- PL nº 76-02/2018 – Autoriza o Poder Executivo Municipal a custear passagens 
de transporte público aos acompanhantes dos alunos menores de idade 
participantes do Programa de Atendimento aos Transtornos de Aprendizagem - 
ATA 
 
- PL nº 77-02/2018 – Autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder Direito 
Real de Uso de uma área de terrenos urbana ao Centro de Tradições Gaúchas 
Raízes do Sul. 
 
- PL nº 78-02/2018 – Denomina de Ivoni Hoppen Pohl a Rua A do Loteamento 
Residencial PAP, localizada no Bairro Floresta. 
 
- Ofício nº 395-02/2018 – Em atenção ao Ofício nº 321/2018 vereador Carlos E. 
Ranzi – Distrito Industrial do Município. 
 
- Ofício nº 400-02/2018 – Em atenção ao Ofício nº 325/2018 vereador Nilson do 
Arte – notificação de proprietário referente roçada e limpeza do imóvel. 
*************************************************************************************** 
MESA DIRETORA: ( Projeto de Lei CM nº 027-02/2018 ) 
 
- Projeto de Lei CM N° 027-02/2018 - Altera dispositivos na Lei Municipal nº 
8.739/2011, que  Dispõe    sobre   a     Estrutura,     Organização      e 
funcionamento    do   Poder   Legislativo,    Cria  o Quadro de  Cargos, cargos   
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em Comissão e Comissionamentos, estabelece  o Plano de Carreira e 
Pagamento, e dá  outras providências. 
 
ILDO PAULO SALVI: (Projeto de Lei CM N° 028-02/2018) 

- Projeto de Lei CM N° 028-02/2018 – Concede o Titulo de Cidadão Lajeadense 

ao Senhor Luiz Egon Richter. 

 
SÉRGIO LUIZ KNIPHOFF (Req. 330/2018) 

 
Req. 330/2018 - Solicita ao Poder Executivo que dobre o valor da multa aplicada 
para infrações de natureza gravissíma, da Lei n° 9640/2014 em seu Art. 59, § 3º. 
Hoje ela é de 600% do Valor de Referência do Município (VRM), e a proposta é 
que a mesma seja de 1200%. 
 
SERGIO MIGUEL RAMBO (Req. 331 e 332/2018 e Ind. 135) 

 
Req. 331/2018 – Solicita a Secretaria Municipal da Saúde que enviem 
informações referente ao cartão do SUS: 
 
* Quantos cartões do SUS estão cadastrados no Município de Lajeado. 
Justificativa: Temos informações de que outros municípios estão fazendo 
levantamento e estão encontrando discrepância entre o número de habitantes e 
número de cartões. 

 

Req. 332/2018 – Solicita a Secretaria de Obras que informe qual a situação do 
projeto de calçamento da Rua Bom Retiro do Sul, no Bairro Olarias, visto que 
moradores estão aguardando ansiosos o começo das obras. 
 

- SEMA: Solicita a colocação de inseticida para ratos nas bocas de lobo   das 
Ruas Joaquim de Macedo e Carlos de Andrade, ambas no bairro Centenário. 
Moradores estão preocupados com o número de roedores que saem das bocas 
de lobo. 
 
- SEDETAG: Poda de 2 árvores na Rua Oscar Pedro Scherer nº 661, no Bairro 
Planalto. As mesmas ficam no perímetro da calçada de passeio. 
 
- SEOSP: Patrolamento, abertura de valas e colocação de material na Rua Pedro 
Beuren, no Bairro Conventos. Em alguns pontos fica difícil transitar devido aos 
enormes buracos que se formaram. 
 
MARIELA PORTZ (Req. 333/2018) 
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Req. 333/2018 – Solicita espaço para falar sobre as Unidades de Saúde do nosso 
Município serem assumidas pela Univates. 
 

ANTÔNIO MARCOS SCHEFER (Ind. 136) 
 

-SAURB: 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 José Schmatz nas proximidades da residência nº 865, no bairro Moinhos. 
 
- SOSUR: Solicita melhorias na Rua Barão do Santo Ângelo, no bairro Centro, 
pois os moradores reclamam do precário estado de conservação e assim 
dificultando a travessia no local. 
 
- TRÂNSITO: Colocação de faixa de segurança na rótula localizada na Rua 
Paulo Emílio Thiesen, proximidades do antigo curtume, no bairro Olárias, 
devido ao grande fluxo de pessoas que circulam no local. 
 
- SOSUR: Patrolamento e colocação de material (brita/saibro) na rua dos 
Imigrantes, no bairro Universitário, os moradores reclamam da grande 
quantidade de buracos, dificultando a travessia no local. 
 
- SOSUR: Melhorias no calçamento da Rua Chile, no bairro Nações, com a 
colocação de material no local. 
 
NILSON DO ARTE (Req. 334 e 335/2018 e Ind. 137) 
 
Req. 334/2018 – Solicita espaço para falar sobre Saúde. 
 

Req. 335/2018 – Solicita a Secretaria de Planejamento explicações sobre o 
andamento e conclusão das obras das calçadas da Av. Senador Alberto 
Pasqualini, no lado esquerdo, sentido centro-bairro, desde a RGE até a escola 
Vitus, uma vez que foi cobrada agilidade por parte da população para 
conclusão das obras, e empresas como RGE ainda não fizeram nada em prol 
desta obra. 
 
- SEOSP: Conserto do calçamento da rua São Pedro, no bairro Moinhos, a rua 
está quase intransitável devido a quantia de buracos na via. 
 
- SEOSP: Conserto do calçamento da rua Coronel Pontes Filho, no bairro 
Florestal. 
 
- SEOSP: Conserto da rua Liberato Salzano Vieira da Conha, no bairro 
Americano. Via com vários buracos e deformações em toda a sua extensão. 
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- SEOSP: Conserto de deformações na pista da Rua Bento Rosa, embaixo do 
viaduto da BR 386. 
 
- SEOSP: Patrolamento e colocação de material na travessa Assex, no bairro 
Conservas. 
 
- TRÂNSITO: Solicita que sejam reinstaladas as placas de indicação de nome e 
CEP da rua Senador Alberto Pasqualini, no entroncamento com a rua Assyria C. 
Mello. 
 
- TRÂNSITO: Instalar uma placa de proibição de trânsito de veículos pesados 
junto ao entroncamento das ruas Hellmuth Prediger com a Av. Senador Alberto 
Pasqualini, devido ao arco de limitação de altura na ponte de ferro sobre o rio 
Forqueta. 
 
WALDIR BLAU (Ind. 138) 
 

- SEOSP: Patrolamento da rua Safira e todas ruas do Bairro Igrejinha. Solicito 
também que seja retirado e arrumado onde existem sobras de asfalto. 
 

ERNANI TEIXEIRA DA SILVA (Req. 336/2018 e Ind. 139) 
 

Req. 336/2018 – Solicita envio de ofício à Empresa de Telecomunicações OI, 
para remoção do orelhão situado na Rua Guilherme Henrique Matte, em frente 
a residência de nº 140, no Bairro Conservas, pois o mesmo está inativo. Fotos 
Anexas. 
 
- SEOSP: Patrolamento e colocação de material (saibro/brita) na rua Simon 
Bolivar, no Bairro Santo Antônio, devido ao precário estado de conservação, 
contendo várias valetas e buracos, causando dificuldades aos usuários. Fotos 
Anexas. 
 
- SEOSP: Solicita com urgência a construção de duas bocas de lobo na rua 
Manoel Claudino Vicente esquina com a Rua Dorvalino Lopes de Souza, no 
Bairro Conservas, o buraco está aberto e sem proteção alguma, podendo causar 
acidentes. Foto Anexa. 
 
- Colocação da grade de proteção na boca de lobo localizada na Rua João 
Avelino Maria esquina com a Rua Manoel Claudino Vicente, no Bairro 
Conservas. Foto Anexa. 
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- Conserto, reforma e pintura dos brinquedos na Área de Lazer, situada na Rua 
Giusepe Garibaldi, ao lado do Projeto Vida, no Bairro Santo Antônio, os 
mesmos estão totalmente danificados e sem condições de uso. Fotos Anexas. 
 
- Reitera o pedido para construção de calçada de passeio, ao lado do Projeto 
Vida, no Bairro Santo André, pois a vegetação está alta e com a presença de 
bichos peçonhentos, cabe ressaltar, que é preciso caminhar com segurança. 
 
- Solicita o cercamento com tela a área de Lazer situada na Rua Giuseppe 
Garibaldi, ao lado do Projeto Vida, no Bairro Santo Antônio. 
 
- Solicita o cercamento com tela a Quadra de Esportes localizada na Rua 
Giuseppe Garibaldi, no Bairro Santo Antônio. Foto Anexa. 
 
- Solicita a abertura de valeta ao lado da Rua Guilherme Henrique Matte, no 
Bairro Conservas, ao lado do orelhão inativo. Pois da forma que a rua se 
encontra, a água invade a residência. Fotos Anexas. 
 
- Solicita uma travessia de canos na Rua Benno José Zart esquina com a Rua 
Emilio Hass, no Bairro Jardim do Cedro. A mesma encontra-se em precário 
estado de conservação, acumulando água e abrindo valeta, causando enormes 
dificuldades aos usuários. Foto Anexa. 
 
ADI CERUTTI (Req. 337/2018) 
 

Req. 337/2018 – Parabeniza o Secretário Lorival Ewerling dos Santos Silveira 
que por meio do programa de aluguel social, providenciou a mudança do casal 
Jorge Barboza e Júlia Sambler. Retirou o casal que morava debaixo do viaduto 
no bairro Hidráulica e hoje moram em uma residência no Bairro Conservas. As 
despesas de aluguel serão custeadas por meio do programa por 18 meses. 
Parabeniza também o Secretário Fabiano Bergmann, da Secretaria de Obras e 
Serviços Públicos, que providenciou o fechamento da parte debaixo do viaduto 
onde o casal morava. 
************************************************************************************ 

   Sala Presidente Tancredo de Almeida Neves,   19  de  junho  de 2018. 
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