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        CÂMARA DE VEREADORES DE LAJEADO 
          Estado do Rio Grande do Sul 

   Sessão Ordinária realizada no dia 15/02/2018 

      BOLETIM Nº  002-02/2018 

                   E X P E D I E N T E 

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

PODER EXECUTIVO: 
 
- PL nº 012-02/2018 - Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir Crédito 
Especial. 
 
- PL nº 013-02/2018 – Autoriza a renovação de contrato administrativo 
temporário da servidora que menciona, até o quinto mês após o parto 
 
- PL nº 014-02/2018 – Autoriza a contratação temporária de excepcional 
interesse público de professores 
 
- PL nº 015-02/2018 –  Autoriza a contratação temporária de excepcional 
interesse público de professores, monitor de creche e secretária de escola 

- PL nº 016-02/2018 – Autoriza o Poder Executivo Municipal a custear até 12 
(doze) bolsas de estudos referentes a contratação de estagiários para a 
ALSEPRO - Associação Lajeadense Pró-Segurança Pública. 
 
- PL nº 017-02/2018 – Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir Crédito 
Especial. 
 
- PL nº 018-02/2018 – Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir Crédito 
Especial. 
 
- PL nº 019-02/2018 – Autoriza o Município de Lajeado a firmar Parceria com a 
SLAN – Sociedade Lajeadense de Atendimento à criança e ao adolescente, 
objetivando o repasse de recusos do FUNDEB. 
 
- PL nº 020-02/2018 – Altera o art. 64 da Lei 5.840/96, que instituiu o Código de 
Posturas do Município de Lajeado. 
 
 - PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 01/2018 - Inclui o parágrafo 6º ao 
art. 158 da Lei Complementar nº 01 de 23 de março de 2016, que dispõe sobre o 
Regime Jurídico Único dos servidores do Município de Lajeado. 
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- Ofício n° 058-02/2018 - Em atenção ao Ofício n° 971/2017 do vereador 
CARLOS EDUARDO RANZI, diante da relevância do tema, foi instituída 
Comissão, a qual está se reunindo para elaborar Projeto de Lei e regulamentar o 
descarte desses resíduos nesta Municipalidade.  
 
- Em atenção ao Ofício n° 972/2017 do vereador CARLOS EDUARDO RANZI, 
As castrações e demais serviços permanecem sendo realizadas no Canil 
Municipal. 
 
- Ofício n° 061-02/2018 - Em atenção ao Ofício n° 1092/2017 do vereador ILDO 
PAULO SALVI, agradecemos a indicação e informamos que será avaliada a 
possibilidade de recapearmos o trecho da rua Visconde de Tamandaré no bairro 
São Cristóvão, compreendido entre as ruas Maurício Cardoso e 11 de junho, 
bem como a possibilidade de pavimentar a rua Santo Antoninho no bairro 
Santo Antônio. 
 
- Ofício n° 071-02/2018 - Em atenção ao Ofício n° 1111/2017 do vereador 
CARLOS EDUARDO RANZI, informamos que não há registros de reclamações 
referentes à falta e/ou atraso no recolhimento de lixo, junto à Secretaria do 
Meio Ambiente. Assim, sugerimos que as indicações sejam pontuadas, para que 
possam ser avaliadas pelo setor competente e tomadas as devidas providências. 
**************************************************************************************** 
ANTÔNIO MARCOS SCHEFER (Ind. 007) 
 
- SOSUR: Solicita que seja feita a substituição de lâmpadas queimadas nos 
postes localizados nos endereços citados abaixo, pois os moradores reclamam 
da insegurança devido à falta de iluminação nestes locais. 

 
Azambuja, nos dois postes de iluminação pública 

localizados no final da mesma pra quem vai em direção a Florestal Alimentos, 
no bairro Montanha. 

na mesma, a 1ª direita no bairro São Bento.  
 
- SOSUR: Solicita melhorias na Rua Ervino Alfredo Hauschildt, no bairro 
Olarias, pois os moradores reclamam da grande quantidade de buracos  
dificultando a travessia no local. 
 
- SEPLAN/Trânsito: Solicita a colocação de placas de sinalização indicando o 
nome da Rua José Oscar Fusiger, no bairro Conventos, pois segundo os 
moradores a falta de identificação da mesma, está dificultando até a entrega de 
correspondências pelo Correio. 
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- SOSUR: Solicita a colocação de uma lixeira na Rua Raymundo A. Wiebbelling 
próxima à residência nº 165 no bairro Universitário, os moradores reclamam de 
como não haver neste local, muitos acabam colocando os lixos nas calçadas da 
mesma. 
 
- SOSUR: Solicita que sejam tomas as devidas providências quanto a um 
vazamento de esgoto que está ocorrendo na Rua Manoel Claudino Vicente, no 
bairro Conservas, o mesmo está causando grandes transtornos aos moradores 
devido ao mau cheiro e a proliferação de insetos e roedores no local. 
 
ERNANI TEIXEIRA DA SILVA (Ind. 008) 

 
- Solicita o patrolamento e colocação de material (saibro/brita), na Rua Eduardo 

Theodoro Stroher, Bairro Centenário, a qual encontra-se em precário estado de 
conservação, contendo várias valetas e buracos, causando enormes dificuldades 
aos usuários. 
 
- Solicita o conserto da grade de proteção da boca de lobo, localizada na Rua 
Pedro Américo, em frente à residência de nº 329, no Bairro Centenário. 
 
- Solicita a capina, roçada e limpeza na Rua Maria Francisca dos Santos, Bairro 
Morro 25, pois a vegetação está alta. 
 
- Solicita a troca de lixeira, instalada na Rua Maria Francisca dos Santos, nas 
proximidades da residência de nº 116, no Bairro Morro 25, pois a mesma está 
totalmente quebrada. 
 
- Solicita com urgência a troca de lâmpada, localizada na Rua Maria Francisca 
dos Santos, em frente ao quebra-molas, proximidades da residência de nº 116, 
no Bairro Morro 25, pois ali está totalmente às escuras, sem iluminação, 
causando insegurança aos usuários da mesma, nos horários noturnos. 
 

CARLOS EDUARDO RANZI (Req. 020, 021 e 022/2018) 

 
Req. 020/2018 – Solicita a Administração Municipal qual o planejamento quanto 
a situação da ligação da Rua José Linhares a Rua Omiro Cardoso Siqueira, 
bairro Moinhos. 
 
Req. 021/2018 – Solicita a Administração Municipal quais medidas estão sendo 
adotadas no sentido de alocar as repartições municipais em prédios próprios, ao 
invés de prédios alugados, pois atualmente o município de Lajeado gasta mais 
de R$ 1 milhão em aluguéis, sendo que possui mais de 1.600 imóveis. 
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Req. 022/2018 – Solicita a Secretaria de Educação se procede a informação de 
que as Escolas Municipais de Educação Infantil somente estão aceitando 
inscrição de crianças com idade superior a 6 meses de idade. Bem como 
solicitamos informações acerca das anunciadas 400 novas vagas a serem criadas 
na Educação Infantil: quando e em quais Escolas serão abertas estas vagas? 

 

ANA LUISA RECKZIEGEL DE SOUZA (Req. 023/2018) 

 
Req. 023/2018 – Requerer à Mesa Diretora espaço para falar sobre o Conselho 
do Idoso. 
 
WALDIR SÉRGIO GISCH (Req. 024/2018 e Ind. 009) 

 
Req. 024/2018 – Solicita a prorrogação do prazo de pagamento do IPTU de 2018 
do dia 23/02/02018 para o dia 07/03/2018, pois muitos contribuintes gostariam 
de quitar o referido imposto mas a data não coincide com o período de 
recebimento do salário dos mesmos. 
 
- SEDETAG: Solicita a retirada de lixo e entulhos nos Bairros Moinhos, 
Conservas, Florestal, Santo André e São Cristovão. 
 
MARISA BASTOS (Ind. 010) 

 
- SEOSP: Solicita a pintura da faixa de segurança na Avenida dos Quinze com a 
rua Sete de Setembro, no bairro Florestal. 
 
- SEOSP: Solicita a limpeza da boca de lobo na esquina da Rua Roberto 
Fredolino Kolling com a Avenida dos Quinze, próximo a retificadora Alto 
Taquari. 
 
- SEOSP: Solicita a substituição da lâmpada no poste localizado na Rua Sete de 
Setembro, n° 329. A mesma está queimada a mais de seis meses, onde inclusive 
moradores próximos já fizeram diversas solicitações a secretaria, mas não 
obtiveram retorno. 
 
- SEOSP: Solicita providências e fiscalização nas calçadas de passeio não 
calçadas, que estão intransitáveis, causando perigo e transtorno aos transeuntes, 
pois além de inviabilizar a passagem pelo local destinado, há locais onde 
caminhões ficam estacionados, obrigando o pedestre a passar pela via pública. 
 
- SESA: Solicita que disponibilize uma agente de saúde para o bairro florestal, 
principalmente na área que abrange a parte baixa do bairro, entre as ruas Barão 
do Cerro Largo e Sete de Setembro. 
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PAULO ADRIANO DA SILVA (Req. 025/2018 e Ind. 011) 

 

Req. 025/2018 – Solicita a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e 

Agricultura, que faça a melhoria da Área de Lazer, localizada no final da Rua 
João Pretto e da Rua Odillo Becker, no bairro Jardim do Cedro. Esta solicitação 
vem a atender os moradores do bairro que vem reclamando constantemente da 
falta de manutenção da grama do campo, como também o cercamento do local e 
a colocação de rede nas goleiras. 
 
- SEOSP: Solicita o conserto da boca de lobo localizada na esquina da Avenida 
Amazonas com a Rua Nossa Senhora de Lourdes, bairro Universitário. 
 
- SEOSP: Solicita o conserto da boca de lobo localizada na esquina da Rua João 
Telino com a Rua Carlos A. Koefender, bairro Morro 25. 
 
- SEMA: Solicita a manutenção da Rua João Telino e Edwin Dahmer, com a 
dedetização e aplicação de veneno para roedores nos bueiros, além de uma 
vistoria nas redondezas do local, para a aplicação de veneno para pulga nos 
focos. 
 
-  SEOSP: Solicita a colocação e manutenção de lâmpadas queimadas nas ruas: 
- Theodoro Wiebbiling (no entorno do Ginásio) 
- Rua Paulo Bizarro e Pompilho Leonardo da Rosa (em toda sua totalidade) 
- Rua João Telino (em 4 postes), bairro Morro 25. 
 
-  SEOSP: Solicita a colocação de brita e patrolamento, na faixa de domínio da 
Avenida Pedro Theobaldo Breidenbach, ao lado da Auto Elétrica Sábia, bairro 
Conventos. 
 

EDER SPOHR (Req. 026, 027 e 028/2018 e Ind. 012) 

 
Req. 026/2018 – Solicita que a Administração Municipal informe os motivos de 
tanto atraso na instalação da rede elétrica da Rua Catarina Amalia Gerhardt, no 
bairro Universitário. Importante ressaltar que, conforme nos garantiu o próprio 
Secretário de Obras, o material já está comprado e disponibilizado na secretaria, 
e que a previsão da instalação desta rede, era para o final do ano de 2017. A 
falta de iluminação desta rua já trouxe diversos problemas para os moradores, 
que não se sentem seguros em transitar por esta via a noite. A rua também é 
utilizada por alunos da UNIVATES como estacionamento. Encaminhamos junto 
ao requerimento, cópia da matéria do Jornal a Hora, que relata a sequência de 
furtos que preocupam estudantes. ESTE REQUERIMENTO FOI 
ENCAMINHADO POR ESTE VEREADOR NOS DIAS 08 de Maio, 12 de Junho, 
31 de Julho e 04 de Setembro de 2017.  
 



Página 6 de 7 

 

Req. 027/2018 – Solicita que a Administração Municipal faça um estudo técnico 
e instale de forma urgente, uma lombofaixa em frente à Igreja Missão de Cristo, 
na Rua Dois Irmãos, número 706, bairro Conservas. São realizados de 3 a 4 
cultos por semana, com movimentação de centenas de famílias, aonde muitas 
crianças acompanham os pais. É de extrema importância a colocação desta 
lombofaixa para evitar acidentes. 
 

Req. 028/2018 – Solicita que a Administração Municipal informe a este 
Vereador os motivos pelo qual ainda não foram realizados os trabalhos de 
melhorias na entrada da Rua Aldino Henz, sentido de quem vem pela Avenida 
Benjamin Constant, entrando na Rua Aldino Henz, indo em direção a Rua 1° de 
Maio, bairro São Bento. Já faz meses que foi prometido pelo executivo às 
melhorias necessárias para o escoamento da água em dias de chuva, a retirada 
de entulhos provenientes das obras de duplicação da avenida, assim como o 
patrolamento e colocação de material.  
 

- SOSUR: Solicita a troca de duas lâmpadas queimadas na RS 413, um poste 
antes e um poste depois da casa de número 5665, no bairro São Bento. 
 

- SOSUR: Solicita a colocação de novo ponto de iluminação (braço e lâmpada) 
em um poste na Rua 1° de Maio, em frente ao número 153, bairro São Bento. 
 
- SESP: Solicita a colocação da placa de identificação da Rua Aldino Henz, 
esquina com Rua 1° de Maio, no bairro São Bento. 
 
- SESP: Solicita a pintura de faixa amarela e a colocação de uma placa para 
estacionamento de ambulância, em frente à Casa Geriátrica Cantinho do Céu, 
na Rua Olavo Bilac, 422, 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 a colocação de um novo ponto de iluminação (braço e 
lâmpada) em um poste na Rua Jacob Augusto Purper, número 407, no bairro 
Floresta. 
 
- SOSUR: Solicita que encaminhe maquinário até a Igreja Missionária de 
Evangelização em Células, na Rua República dos Palmares, 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 a colocação de luminária (braço e lâmpada) em três postes na 
Rua Anna Maria Schüler Azambuja, no bairro Montanha. O primeiro poste é de 
esquina da rua com a Avenida Benjamin Constant, o segundo em frente a 
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mecânica GPS, que é de número 58 e o terceiro é de esquina com a Rua Júlio 
Ewald Huwe. 
 
- SOSUR: Solicita com urgência o patrolamento e colocação de material na Rua 
Joaquim Nabuco esquina com a Rua Guanabara, no bairro São Cristóvão. A 
entrada da rua esta em péssimas condições e por muito pouco não causou um 
acidente neste feriado de carnaval. Pedido feito na última sessão da Câmara, dia 
06/02/2018. 
 
NILSON DO ARTE (Req. 029/2018 e Ind. 013) 

 
Req. 029/2018 – Solicita espaço para falar sobre a Crise leiteira. 
 
- SEMA: Solicita a capina mecanizada, ao longo da Avenida Beira Rio. O mato 
está muito alto em vários trechos da Avenida dificultando a passagem de 
pedestres nesses locais. 
 
- SEOSP: Solicita a limpeza de bueiro na Joaquim Inácio da Silveiro, na altura 
do número 115, bairro Campestre. 
 
- Limpeza e conserto de três boeiros próximos a parada (8), na Avenida Beira 
Rio. 
 
- Conserto da calçada de passeio na Avenida Júlio de Castilhos em frente ao 
número 372, bairro Centro. 
 
- Conserto do pavimento a Rua Arno Dahmer, em frente a oficina Salimen 
Bisolo, onde foi aberto o pavimento para troca de canos e tapado somente com 
terra. 
 
ARILENE MARIA DALMORO (Ind. 014) 

 
- SEOSP: Solicita a troca de lâmpada queimada e verificação do sistema elétrico 
do mesmo por possível mal contato, na rua Pedro Albino Muller 483, no bairro 
Florestal. 
 
MARIELA PORTZ (Req. 030/2018) 
 

Req. 030/2018 – Solicita espaço para falar sobre a possibilidade de mudança na 
lei que trata sobre a abertura do comércio de Lajeado em domingos. 
************************************************************************************ 

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

 

 


