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        CÂMARA DE VEREADORES DE LAJEADO 
          Estado do Rio Grande do Sul 

   Sessão Ordinária realizada no dia 27/02/2018 

      BOLETIM Nº  004-02/2018 

                   E X P E D I E N T E 

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

PODER EXECUTIVO: 
 
 - PL nº 021-02/2018 – Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir Crédito 
Especial  
 
- PL nº 022-02/2018 – Altera as subfunções nos anexos das Leis nº 10.446/17 
(PPA) e 10.480/17 (LDO) e autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir 
Crédito Especial. 
 
- PL nº 023-02/2018 –  Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir Crédito 
Especial. 
 
- Ofício n° 118-02/2018 - Em atenção ao Ofício n° 037/2018 do vereador 

CARLOS EDUARDO RANZI: Em relação à praça localizada na Rua Paulo J. 
Schlabitz, no bairro Montanha, em breve será concluída a pintura do local, 
sendo que após será mantida a roçada. 
 
- Em atenção ao Ofício n° 046/2018 da vereadora MARISA BASTOS: Em relação 
à praça localizada na Avenida dos 15, no bairro Florestal, no momento estamos 
mantendo a limpeza do local, sendo que em breve será providenciada a 
manutenção da estrutura. 
 
- Ofício 125-02/2018  - Em atenção ao Ofício n° 1002/2017 do vereador ILDO 
PAULO SALVI,  informamos que não há possibilidade de colocação de 
“pedalinhos” e realização de “pesca esportiva” no lago do Parque Professor 
Theobaldo Dick, visto que as atividades poderão perturbar a fauna existente no 
local, conforme Parecer Técnico n° 154-02/2018 – SEMA, cuja cópia segue 
anexa. 
 
- Ofício 126-02/2018 – Em atenção ao Ofício n° 028/2018 do vereador 
ANTÔNIO MARCOS SCHEFER, informamos que as denúncias referentes ao 
Condomínio Novo Tempo I e II já foram comunicadas aos órgãos competentes. 
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- Ofício 127-02/2018 – Em atenção ao Ofício n° 031/2018 do vereador ERNANI 
TEIXEIRA DA SILVA: Está prevista a construção de uma Unidade de Saúde 
próximo aos Condomínios Novo Tempo I e II, com a utilização de recursos 
municipais e de emenda parlamentar. A licitação encontra-se em fase de 
finalização. 
**************************************************************************************** 
EDERSON FERNANDO SPOHR (Req. 053,054/2018 e Ind. 025) 
 
Req. 053/2018 – Solicita ao Prefeito Municipal, para que encaminhe com 
urgência um estudo técnico e após, a colocação de uma lombofaixa na Rua 
Miguel Raymundo Schauren, no bairro Olarias. Os moradores estão muito 
preocupados com a alta velocidade que os carros passam por esta rua durante o 
dia. Também relatam que durante as madrugadas e principalmente, durante os 
finais de semana, existem rachas sendo feitos.  
 
Req. 054/2018 – Reitera ao Senhor Prefeito Municipal, para que informe a este 
Vereador os motivos de tanto atraso na instalação da rede elétrica da Rua 
Catarina Amália 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, 04 DE SETEMBRO DE 2017 

E NOS DIAS 15 E 27 DE FEVEREIRO DE 2018. 

- SOSUR - patrolamento e colocação de material nas partes não calçadas da rua 
Aury Stürmer, no bairro Moinhos D´Água. 
 
- SOSUR - troca de lâmpada queimada na Rua Wilma Gertrudes Lottermann, 
número 226, em frente ao sobrado de número 06, bairro Moinhos D´Água.  
 
- SOSUR - patrolamento e a colocação de material (saibro) na Rua Hugo Jacob 
Mattje, Bairro São Bento. 
******************************************************************************************* 
WALDIR SERGIO GISCH (Ind. 026)  
 
- SEOSP: conserto do buraco na Rua Gal. Flores da Cunha, 49 – Bairro Florestal 
 
- SEOSP: conserto do buraco na Rua Carlos de Laer, 330 - Bairro São Cristovão. 
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ARILENE MARIA DALMORO (Ind. 027) 
 
 - SESP: colocação de placa indicativa de término de via duplas para via 
simples, na Avenida Amazonas esquina com a Rua Edvino Reckziegel no 
Loteamento Verdes Vales, Bairro Universitário. Pois muitos veículos encontram 
dificuldade em trafegar neste local. 
******************************************************************************************* 
SÉRGIO MIGUEL RAMBO (Req. 055/2018) 
 
Req. 055/2018 - Solicita espaço no Expediente para falar sobre a “abertura do 
comércio aos domingos”.  
*******************************************************************************************
ANTÔNIO MARCOS SCHEFER (Ind. 028) 
 
- SOSUR solicita patrolamento e colocação de material (brita/saibro) na Rua 
Ulysses Guimarães, no Bairro Olárias, pois os moradores reclamam da grande 
quantidade de buracos, o que acaba dificultando a travessia na mesma.  
 
- SEPLAN-Trânsito solicitando que seja feita a colocação de um quebra-molas 
ou de algum outro tipo de redutor de velocidade, na Rua Miguel Paulus no 
bairro Planalto proximidades da residência nº 1111, pois os moradores 
reclamam do perigo de acidentes devido à alta velocidade que os veículos 
circulam no local.  
 
- SOSUR: solicita calçamento da Rua Hermes Jaeger no bairro Bom Pastor, pois 
os moradores reclamam da grande quantidade de buracos que há, dificultando 
a travessia na mesma.  
 
- SOSUR/SAURB: solicita a limpeza, roçada e recolhimento de entulhos nos 
seguintes endereços, pois o mato está altíssimo dificultando a travessia nestes 
locais: 

 Rua Roberto Ertel Filho. 

 Rua João Pinto da Silva no bairro Moinhos.  

 Na área verde e na pracinha localizadas na Rua Guilherme Adolfo Rieth 
no bairro Conventos. Imagens em anexo. 

-SAURB: solicita recolhimento de lixo verde localizado na Rua Comandante 
Wagner no bairro São Cristóvão, visto que além de obstruir a passagem o 
mesmo está gerando a proliferação de insetos e animais peçonhentos no local.  
 
- SOSUR/SAURB: solicitando com a limpeza e melhorias estruturais na área de 
esportes localizada no bairro Planalto, pois os moradores reclamam de não 
poderem utilizá-la devido à má conservação da mesma. 
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- SOSUR: solicita que seja feito o conserto da ponte de madeira localizada no 
bairro Alto Conventos, pois segundo os moradores que a utilizam devido ao 
seu estado de conservação os caminhões que vão buscar os produtos que eles 
fornecem não conseguem trafegar na mesma, o que está gerando um grande 
prejuízo a todos.  
 
- SOSUR: solicita que seja feito com URGÊNCIA a recolocação dos blocos de 
calçamento que foram retirados na Rua Guilherme Adolfo Rieth no bairro 
Conventos, visto o perigo de acidentes ocorrerem no local devido a situação 
que a mesma se encontra. Imagem em Anexo. 
******************************************************************************************* 
FABIANO BERGMANN (Req. 056,057/2018 e Ind. 029) 
 
Req. 056/2018 -  Reitera junto a Adminstração Municipal pedido de abertura 
total da Rua: Carlos Henrique Schmidt, no Bairro Bom Pastor. Abertura dos 
fundos da mesma que faça ligação com a Rua: Décio H. Monteiro ao até mesmo 
com a Rua: Zeno Schmatz.    
 
Req. 057/2018 - Solicita a Administração Municipal, estudo para a construção 
de área de lazer próximo a Escola Infantil Primeiros Passos no Bairro 
Centenário, no entroncamento das Ruas: Carlos Emilio Weiss com Eduardo 
Stroher.  
 
- Solicita ao Setor de iluminação pública a troca de luminária, na Rua: Angelo 
Pulita, próximo ao Nº 688, no Bairro Conventos. 

  
- Reitera o pedido de limpeza urgente da calçada de passeio na Av. Benjamin 
Constant, nos Bairros Bom Pastor e Conventos, nos dois lados da Avenida. 

  
- Solicita informações junto a Secretaria de Educação, de como funciona o 
transporte de pessoas especiais para a APAE.   
*************************************************************************************** 
ERNANI TEIXEIRA DA SILVA (Req. 058/2018 e Ind. 030) 
 

Req. 058/2018 – Solicita ao Prefeito Municipal, que informe a esta Casa 
Legislativa, se a Folha de Pagamento é gerado pelo RH da Prefeitura Municipal 
ou por alguma empresa de outra cidade? 

 
- Patrolamento e colocação de material (saibro/brita), na Rua Frederico H. 
Dellbrugge, no Bairro Jardim do Cedro, a qual encontra-se em precário estado 
de conservação, contendo várias valetas e buracos, causando enormes 
dificuldades aos usuários. 
 



Página 5 de 8 

 

- Solicita a limpeza e a colocação de piso (concreto) no abrigo (parada de 
ônibus), localizado na Rua Arnoldo Uhry, em frente ao nº 1377, no Bairro 
Jardim do Cedro, pois nos dias de chuvosos, se acumula muito barro, o que 
dificulta aos usuários que dependem de ônibus. Fotos Anexas. 
 
- Solicita a limpeza e a colocação de piso (concreto) no abrigo (parada de 
ônibus), localizado na Rua Henrique Stein Filho, Bairro Conservas, 
proximidades do Carlinhos da Silva, pois nos dias de chuvosos, se acumula 
muito barro, o que dificulta aos usuários que dependem de ônibus. Foto Anexa. 
 
- Solicita a limpeza e a colocação de piso (concreto) no abrigo (parada de 
ônibus), localizado na Rua Henrique Stein Filho, em frente ao prédio de nº 943, 
no Bairro Jardim do Cedro, pois nos dias de chuvosos, se acumula muito barro, 
o que dificulta aos usuários que dependem de ônibus. Fotos Anexas. 
 
- Solicita com urgência ao Departamento de Trânsito, a instalação de uma faixa 
elevada na Rua Silva Jardim, em frente ao prédio de nº 135, Bairro Centro, pois 
neste local passam muitos pais com seus filhos, e os veículos trafegam em alta 
velocidade. Foto Anexa. 
 
- Solicita providência, com a brevidade possível, a limpeza e o desentupimento 
das bocas de lobo, localizadas na Av. Beira Rio, ao lado da ponte do Saraquá, no 
Bairro Conservas, pois as mesmas estão entupidas, o que não dá vazão as 
águas, e, consequentemente a água corre na pista de rolamento. 
 
- Solicita com urgência ao Departamento de Trânsito, a instalação de uma faixa 
elevada na Rua Pedro Petry, defronte a Escola Municipal Vitus André 
Moerschbacher, no Bairro Universitário, pois os alunos daquele educandário, 
correm diariamente riscos de acidentes, isto na entrada e saída dos mesmos da 
Escola. Fotos Anexas. 
 
- Solicita providência, no sentido de erguer a grade da boca de lobo, na Av. 
Senador Alberto Pasqualini, em frente ao nº 1883, no Bairro São Cristóvão, onde 
os veículos acabam batendo, devido a grade estar muito baixa. Foto Anexa. 
 
- Solicita com urgência ao Departamento de Trânsito, a colocação de uma placa 
de advertência de “embarque e desembarque”, para uso exclusivo para Vans 
em frente a Escola Municipal Vitus André Moerschbacher, no Bairro 
Universitário, assim como, a pintura no meio fio de amarelo demarcando 
estacionamento das mesmas. 
 
- Solicita ao Departamento de Trânsito, que seja pontilhada a faixa contínua na 
Av. Benjamin Constant, no trecho entre a Acil até a via ao lado do Rio Taquari, 
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pois os veículos, dentro da lei estão impossibilitados de adentrar em suas 
garagens, no Bairro Centro. Fotos Anexas. 
******************************************************************************************* 
CARLOS MUSSKOPF (Ind. 022) 
 
- SEOSP, melhorias nas ruas: 
- Maurício Cardoso e Guanabara, Bairro Santo André. 
- Maurício Cardoso, Bairro São Cristóvão. 

 
- SEOSP, a colocação de boca-de-lobo e canos em frente ao mercado Santo 
Antônio, localizado no bairro Santo Antônio. 
 
- SEOSP, conserto de iluminação pública na rua Arno Johann, nos fundos do 
campo da Univates, Bairro Alto do Parque.  
 
- SEMA, que faça controle de ratos e baratas em toda cidade de Lajeado. 
 
- Departamento de trânsito, verificada a possibilidade, de instalação de vagas 
de motocicletas na Avenida Benjamin Constant, em frente ao número 2361, 
bairro Florestal. 
******************************************************************************************* 
MARIELA PORTZ (Req. 050/2018 e Ind. 023) 
 
Req. 050/2018 - Solicita espaço no Expediente para falar sobre a “mudança na 
lei que trata sobre a abertura do comércio de Lajeado em domingos”. 
 
- SEOSP – colocação de brita na parada de ônibus na Rua Wilibaldo Eckardt, 23 
– bairro Igrejinha. 
 
- SEOSP - Colocação de material e desentupimento de bocas de lobo na Rua 
Paulina Seibet, bairro Olarias. 
************************************************************************************** 
PAULO ADRIANO DA SILVA, EDERSON FERNANDO SPOHR, ARILENE 
MARIA DALMORO (Req. 051/2018) 
 
Req. 051/2018 - Secretaria de Saúde (SESA), que encaminhe para esta Casa 
Projeto de Lei que faça a suplementação de 150.000,00 mil reais para serem 
usados e aplicados em exames de Ressonância Magnética e Tomografica 
Computadorizada que representam uma demanda de mais de 600(seiscentos) 
exames em espera. Esta solicitação vem a atender a necessidade de nossa 
comunidade que vem sofrendo com a grande demora de exames a serem 
realizados, que já passam de 2(dois) anos na lista de espera. 
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NILSON DO ARTE (Req. 052/2018 e Ind. 024) 
 
Req. 052/2018 - Solicita espaço no Expediente para falar sobre a “abertura do 
comércio aos domingos”. 
 
- SEOSP - Reitera o pedido para instalação de corrimão, na escadaria da rua 
Bom Jesus, no bairro Santo Antônio; pois isso é de extrema necessidade para a 
segurança da comunidade. 
 
 - Limpeza e roçada nas imediações da ponte do Saraquá na Av. Arnoldo Uhry. 
 
- Conserto do calçamento na rua Santos filho trecho entre Av. João Abot, e 
Benjamin Constant. 
   
- Reitera o pedido de conserto do semáforo instalado na junção das ruas 
Arnoldo Uhry com a Rua João Fernando Schneider; Pois agora com o retorno 
das aulas, período de maior necessidade o semáforo não está funcionando. 
 
- Pedido de duas faixas de travessia de pedestres no entroncamento das Av. 
Senador Alberto Pasqualini com a Rua Pedro Petry. 
 
- SEDETAG. Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Turismo e Agricultura. 
Para que seja feito a limpeza e conserto de brinquedos da praça localizada junto 
a rua Pará no bairro universitário; Pois o mato está alto, sem condições de uso, 
facilitando a infestação de insetos e animais peçonhentos. Este local foi 
destinado para a Fundef, para a construção do hospital, que não foi construído, 
e a população está a mais de seis anos sem praça para as crianças do bairro.   
***************************************************************************************** 
CARLOS EDUARDO RANZI (Req. 059,060,061/2018 e Ind. 031) 
 
Req. 059/2018 – Solicita a Administração Municipal vistoria, conserto e 
sincronia dos semáforos, pois muitos estão sem funcionamento há mais de 15 
dias.   
 
Req. 060/2018 – Solicita a Administração Municipal o motivo pelo qual as 
entidades assistências ainda não receberam os repasses financeiros mensais em 
2018. 
 
Req. 061/2018 - Solicita espaço no Expediente para falar sobre a alteração do 
Plano Diretor.  
 
- SEAD -  solicita a manutenção dos brinquedos e corte de grama na praça de 
lazer localizada na Avenida dos Quinze, bairro Florestal.   
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WALDIR BLAU (Req. 062, 063/2018)  
 
Req. 062/2018 – Solicita a Secretaria de Educação que informe, com o fito de 
prestar esclarecimentos aos moradores do Bairro Igrejinha acerca da informação 
de que na Creche Sabor de Infância irão juntar o berçário com a turma A. 
 
Req. 063/2018 – Solicita a Secretaria de Educação que informe, o motivo pelo 
qual, os pais dos alunos da Escola Nova Viena, no Bairro Olarias, localizada no 
Bairro Olarias, tem que buscar os seus filhos até as 17 horas. 
******************************************************************************************* 
PAULO ADRIANO DA SILVA (Req. 064,065,066 e Ind. 032) 
 
Req. 064/2018 – Solicita a SESA, que encaminhe para esta Casa a quantidade de 
médicos, enfermeiros e auxiliares administrativos que exercem suas funções no 
posto de Saúde do Morro 25. Esta solicitação vem a atender ao pedido da 
comunidade deste bairro que vem reclamando constantemente da falta de 
atendimento na referida unidade de saúde. 
 
Req. 065/2018 – Solicita a Secretaria do Meio Ambiente (SEMA), que encaminhe 
para esta Casa a Licença de Instalação ou Operação de Cemitério Municipal, 
localizado no bairro Florestal. Esta solicitação vem a atender um protocolo 
realizado no dia 03 de Agosto de 2017 e que veio como resposta que estariam 
sendo providenciadas as devidas adequações ao processo. 
 
Req. 066/2018 – Solicita a Secretaria de Administração (SEAD), que encaminhe 
para esta Casa Projeto de Lei que torne possível que os servidores da Prefeitura 
Municipal de Lajeado de todas as Secretarias, principalmente Agricultura e 
Obras que possam realizar turno único na Sexta-feira, conforme os demais 
servidores da administração. Esta solicitação vem a atender a igualdade entre 
todos os servidores que exercem seus trabalhos no atual governo, tornando 
igualitário o serviço público, independentemente de seu cargo e atribuições. 
 
- SEOSP – serviços de roçada e capina mecanizada na Avenida Beira Rio e nos 
demais bairros. 
- SED – que faça o chamamento de aluno para preenchimento das vagas 
disponíveis nas Escolas de Educação Infantil. 
******************************************************************************* 
ILDO PAULO SALVI (Req. 067/2018) 
 
Req. 067/2018 - Solicita espaço no Expediente para falar sobre  “segurança, 
trabalho, saúde e educação”. 
************************************************************************************ 

   Sala Presidente Tancredo de Almeida Neves,  27 de FEVEREIRO de 2018. 
 


