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        CÂMARA DE VEREADORES DE LAJEADO 
          Estado do Rio Grande do Sul 

   Sessão Ordinária realizada no dia 20/03/2018 

      BOLETIM Nº  007-02/2018 

                   E X P E D I E N T E 

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

PODER EXECUTIVO: 
 
- PL nº 33-02/2018 – Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir Crédito 
Especial. 
 
- Ofício nº 165-02/2018 SEAD -  Assunto: Retificação PL 032, de 09 de março de 
2018 - Inclusão do evento “6º Rodeio Crioulo Estadual” junto à lista anexa ao PL 
nº 032/18, que visa incluir eventos na Lei Municipal nº 10.546, de 27 de 
dezembro de 2017, conforme informações abaixo: 

 

ABRIL 

DATA EVENTO LOCAL PROMOÇÃO 

06 a 08 
6º Rodeio 
Crioulo 

Estadual 

Parque de 
Eventos 

Municipal 

Piquete Invernada de 
Guapos / Prefeitura 

Municipal de Lajeado 

 
******************************************************************************************* 
NILSON DO ARTE:  (Projeto de Lei CM N° 009-02/2018) 

 
 - Projeto de Lei CM N° 009-02/2018 – Denomina de Rua Paulo Silomar Mota a 
Rua F, localizada no Bairro Santo Antônio. 
 
ARILENE MARIA DALMORO:  (Projeto de Lei CM N° 010-02/2018) 

 
- Projeto de Lei CM N° 010-02/2018 – Dispõe sobre as indicações que 
denominam nomes de ruas e números dos Loteamentos futuros do Município 
de Lajeado. 
****************************************************************************************** 
PAULO ADRIANO DA SILVA (Req. 111,  112  e  113/2018 e Ind. 048) 

 
Req. 111/2018 – Solicita a Secretaria de Obras e Serviços Públicos que informe 
qual a previsão para a execução das obras de reforma dos banheiros públicos do 
Parque Professor Theobaldo  Dick. Esta solicitação vem a atender a comunidade 
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em geral que frequenta o local e que vem observando que os banheiros 
encontram-se  em  más  condições. 
 
Req. 112/2018 – Solicita a Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR), para que tome 
providências com a manutenção das rodovias, realizando a operação tapa 
buraco e recapeamento asfáltico no trecho entre Lajeado e Venâncio Aires. Esta 
solicitação vem a atender a vários pedidos que esta Casa vem recebendo e de 
motoristas que circulam nesta Rodovia. 
 
Req. 113/2018 – Solicita a Secretaria de Obras e Serviços Públicos que informe 
qual situação encontra-se o processo de encaminhamento para realização do 
Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), que irá trazer 20.000.000,00 
milhões para a realização de obras em nosso município. Esta solicitação vem a 
atender a aprovação de um projeto de lei que abriu rubrica para a colocação 
desta verba e que já faz algum tempo que não obtivemos mais comentários e 
respostas do governo atual. 
 
- SEOSP: Limpeza da vala pluvial e a colocação de canos, na rua Belém, bairro 
Universitário. 
 
- SESP: Instalação de duas faixas elevadas, uma em frente ao SESC e a outra em 
frente a ACIL. 
 
CARLOS EDUARDO RANZI (Req. 114 e 115/2018)  
 
Req. 114/2018 – Solicita que seja encaminhado ofício à Administração Municipal 
e às empresas concessionárias de transporte público coletivo solicitando que 
haja cobradores de passagem em todos os veículos, notadamente nos horários 
de maior fluxo de pessoas. 
 
Req. 115/2018 – Solicita espaço para falar sobre: 
 - Habilitação da APAMA para receber recursos do Programa Nota Fiscal 
Gaúcha; 
- Vigilância do Parque Histórico; 
- Projeto de Lei que autoriza a abertura do comércio aos domingos. 
 

 

ANTÔNIO MARCOS SCHEFER (Req. 116, 117 e 118/2018 e Ind. 049) 

 
Req. 116/2018 – Solicita a Administração Municipal que seja notificado o 
proprietário do terreno localizado na Rua Otelo Rosa, no bairro São Cristóvão, e 
que sejam tomadas as devidas providências quanto ao mesmo, pois o mato está 
altíssimo, causando uma grande proliferação de ratos, insetos e animais 
peçonhentos no local. 
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Req. 117/2018 – Solicita a Administração Municipal qual seria o motivo de 
haver diferença no valor das taxas de coleta de lixo presentes nos carnês de 
IPTU, visto que que em algumas propriedades localizadas na mesma rua os 
valores se diferem em mais de 100%. 
 
Req. 118/2018 – Solicita a Administração Municipal que seja informada a esta 
Casa Legislativa, o porque de estar havendo segundo reclamações que 
chegaram a esta Vereador, cobranças de diferentes valores de IPTUs de 
apartamentos vizinhos que possuem a mesma metragem. 
 

- SOSUR: Solicita a colocação de uma parada de ônibus na Av. Benjamin 
Constant, nº 805 no bairro Bom Pastor, pois os moradores reclamam de não 
terem onde se abrigar para aguardar o ônibus principalmente em dias de chuva 
ou calor intenso. 
 
- SOSUR: Reitero a solicitação de patrolamento e colocação de material na Rua 
Travessa Assex, no Bairro Conservas, pois os moradores reclamam da grande 
quantidade de buracos, o que acaba dificultando a travessia na mesma. 
 
- SOSUR: Solicita que seja feita a colocação de mais iluminação pública na 
pracinha localizada ao lado do Posto de Saúde na Rua Deodato Borges de 
Oliveira no bairro Moinhos, pois os usuários reclamam da insegurança, 
principalmente de assaltos devido à falta de iluminação no local. 
 
- SOSUR: Solicita a limpeza de valetas localizadas no final da Rua Benno 
Schmidt no bairro Conventos, visto que as mesmas em dias de chuva alagam 
ocasionando transtornos no local. 
 
- TRÂNSITO: Solicita que seja feita a colocação de um quebra-molas ou de 
algum outro tipo de redutor de velocidade, na Rua Frederico Schneider, no 
bairro Universitário proximidades da residência nº 579, pois os moradores 
reclamam do perigo de acidentes devido à alta velocidade que os veículos 
circulam no local. 
 
ARILENE MARIA DALMORO (Req. 119/2018 e Ind. 050) 

 

Req. 119/2018 – Solicita a Secretaria de Administração para a verificação com 
urgência, conforme os ofícios de resposta de números 434, 435 e 436/2017; uma 
listagem atualizada de quais as praças foram efetivamente restauradas, no que 
se referem aos seus brinquedos, bebedouros, lixeiras, arborização, paisagismo, 
limpeza e iluminação, assim como quantas e quais as praças que estão 
recebendo os cuidados em parceria da comunidade ou, que foram adotadas 
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pela comunidade ou por entidades, neste caso, quais são as empresas bem como 
o local adotado, como referiu a resposta dos ofícios citados anteriormente. 
 
- SEOSP: Solicita a colocação de lâmpadas nos postes da transversal Jacob 
Augusto Purper com a Av. Benjamin Constant, até o loteamento Largo dos 
Conventos, no Bairro Moinhos D’água – trechos com postes e sem lâmpadas 
tornando muito perigoso devido a escuridão, causando insegurança aos 
moradores que trafegam à noite por este local. 
 
MARIELA PORTZ (Req. 120/2018 e Ind. 051) 

 

Req. 120/2018 – Solicita espaço para falar sobre vagas de creche. 
 

- Patrolamento e colocação de material na Rua Benno Schmitt, Bairro 
Conventos. 
 
- Recolhimento lixo verde, na Rua Otelo Rosa 484, Bairro Alto do Parque. 
 
ERNANI TEIXEIRA DA SILVA (Ind. 052) 

 
- Solicita com urgência ao Departamento de Trânsito, a instalação de um 
redutor de velocidade (quebra-molas) ou uma faixa elevada na Rua Guilherme 
Adolfo Rieth, no Bairro Conventos, pois neste local há uma praça de lazer e os 
veículos trafegam em alta velocidade. Foto Anexa. 
 

- Solicita a colocação de tampão na boca de lobo, localizada na Av. Amazonas, 
esquina com a Rua Nossa Senhora de Lourdes, no Bairro Universitário. Fotos 
Anexas. 
 
- Solicita a roçada e limpeza na área verde, localizada na Rua Pará, no Bairro 
Universitário, pois a vegetação está alta, assim como, há muito lixo e entulhos 
no referido local. Fotos Anexas. 
 
- Solicita a colocação de placa indicativa da Rua denominada de Passarela, entre 
as Ruas Pará e Alfredo Bildhauer, no Bairro Universitário, pois os correios não a 
localizam para a entrega de correspondências. 
 
- Solicita providência, com a brevidade possível, a limpeza e o desentupimento 
da boca de lobo, localizada na Rua Passarela, em frente ao nº 046, no Bairro 
Universitário, pois a mesma está entupida, o que não dá vazão as águas. Fotos 
Anexas. 
 



Página 5 de 8 

 

- Solicita a troca de lixeira, instalada na Praça de Lazer, situada na Rua 
Guilherme Adoldo Rieth, no Bairro Conventos, pois a mesma está danificada. 
Foto Anexa. 
 
- Solicita a colocação de uma lixeira na área verde, situada na Rua Passarela, nas 
proximidades da residência de nº 046, no Bairro Universitário, pois na referida 
rua não há nenhuma lixeira posta. Foto Anexa. 
 
- Solicita a colocação de uma lixeira na Rua Nossa Senhora de Lourdes, ao lado 
da residência de nº 347, no Bairro Universitário, pois no local amarraram um 
carrinho de supermercado para suprir a necessidade. Foto Anexa. 
 
- Solicita com urgência, a reforma e pintura dos brinquedos na Praça de Lazer, 
localizada na Rua Guilherme Adolfo Rieth, no Bairro Conventos, pois os 
mesmos estão muito danificados. Fotos Anexas. 
 
- Solicita providência, no sentido da colocação de um (01) poste de concreto e 
em seguida, colocação de lâmpadas na Academia ao Ar Livre, na Rua 
 
Guilherme Adolfo Rieth, no Bairro Conventos, pois está totalmente às escuras. 
Foto Anexa. 
 
FABIANO BERGMANN (Req. 121/2018 e Ind. 053) 

 
Req. 120/2018 – Solicita que a Administração Municipal entre em contato com o 
DNIT e PRF, para realizarem estudo de instalação de espera na BR 386, na saída 
em direção ao Bairro Centenário (mesmo modelo da saída para o Bairro 
Conventos). 
 
- Solicita ao setor de iluminação pública a instalação de dois novos pontos no 
novo acesso ao Bairro Centenário, saindo da BR 386, direção ao Bairro.  
 
- Solicita a recuperação em parceria com o DAER, da RST 421, principalmente 
na direção Bairros até BR 386 (lado direito). 
 
- Solicita a retirada urgentíssima da terra na calçada de passeio na Avenida 
Benjamin Constant, desde a Rua: Astor Rohsig até o fim do asfalto, nos dois 
lados da avenida. 
 
SERGIO MIGUEL RAMBO (Ind. 054) 

 
- Solicita novo de iluminação na Rua Arno Kamphotz em frente ao nº 273 no 
Bairro Olarias. Isso evitaria aglomeração de usuários de drogas no local, 
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por ser próximo a final de rua sem saída. 
 
- Solicita a limpeza e roçada da Rua Agostinho Miorando no Bairro Olarias. 
 
- Solicita reparos no calçamento da pista de caminhada e reparos na iluminação 
na Praça Ana Clara Maria Schorr no Bairro Olarias. Justificativa: disponibilizar 
mais segurança aos munícipes que usam a pista de caminhada ao entardecer. 
 
- Solicita que seja providenciado reparos na iluminação pública em cima do 
viaduto da  Olvebra na ERS 130. 
 
- Solicita uma lixeira maior na Rua Romeu Julio Scherer esquina com a Rua 
Cachoeira do Sul, no Bairro Planalto. Há muito lixo no local e um déficit de 
lixeiras nas extremidades. 
 
- Solicita a limpeza das valas na Rua Pedro Beuren, no Bairro Conventos, logo 
após a entrada que vai a Nova santa Cruz. Devido ao acumulo de entulho na 
vala, a água danifica a estrada todo vez que chove. 
 
- Solicita a recolocação dos bloquetos no calçamento da Rua Rubi no Bairro 
Igrejinha defronte ao nº 65. Neste local foram feitos reparos na tubulação e o 
calçamento da rua foi danificado a até o presente momento ninguém mais 
retornou ao local para fazer os devidos reparos. 
 
- Solicita a roçada das laterais na Rua Rubi, no Bairro Igrejinha. A capoeira está 
invadindo a estrada. 
 
- Solicita a roçada das laterais até ao seu final a Rua Rubi, no Bairro Igrejinha. 
 
- Solicita a limpeza das valas e patrolamento da Rua Ulysses Guimarães. 
 
- Solicita o patrolamento e colocação de material na Rua 1º de maio, no Bairro 
São Bento. 
 
- Solicita a substituição da rede de água na rua Frederico Arnoldo Weber, no 
Bairro Centenário. Justificativa: Com o projeto de calçamento da rua, será 
necessária a troca da tubulação de abastecimento visto que essa rua era final de 
loteamento e com a abertura do loteamento novo e com várias obras em 
andamento a serem financiadas, será preciso fazer essa troca aumentando a 
polegada dos canos pra posteriormente suprir a demanda. 
 
NILSON DO ARTE (Req. 122/2018 e Ind. 055) 
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Req. 122/2018 – Solicita espaço para falar sobre a Importância das Igrejas em 
projetos sociais para a comunidade. 
 
- Instalação de um quebra-molas na Rua Carlos Gomes, na altura do nº 736, no 
Bairro Centenário. Pois é grande o fluxo de veículos em alta velocidade no local 
e ali existe uma parada de ônibus próxima, onde crianças e adultos transitam 
com frequência. 
 
- Reparo em uma boca de lobo na esquina das ruas: Antônio Otto Heineck com 
a rua Humaitá, no Bairro Universitário. 
 
- Fazer a retirada de um poste de iluminação no interior do Parque Histórico, 
pois o mesmo está caído no chão. 
 
- Fazer uma revisão dos pontos de iluminação dos Bairros Santo Antônio, 
Nações e Morro 25. Pois vários pontos de iluminação pública desses bairros 
estão com problemas. Falta de lâmpadas, lâmpadas queimadas,  essa situação 
causa transtornos ao bem estar e segurança dessas comunidades. 
 
EDERSON FERNANDO SPOHR (Req. 123/2018) 
 
Req. 123/2018 – Solicita ao Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem – 
DAER, para que o mesmo estude com urgência uma alternativa de redução de 
velocidade na ERS 413, que proporcione maior segurança nos trechos de acesso 
as ruas Danton de Bem Stumpf, no bairro Moinhos D’ Água, e rua Érico Weber, 
no bairro São Bento. Faz-se necessária a sinalização de segurança em toda a 
extensão da via. 
 

WALDIR SÉRGIO GISCH (Req. 124, 125 e 126/2018 e Ind.56) 
 

Req. 124/2018 – Solicita ao Poder Executivo que envie as informações abaixo:  
- Quadro de Lotação de funcionários; 
- Descrição do cargo; 
- Vagas criadas; 
- Vagas ocupadas; 
- Validade dos concursos realizados; 
- Concursos em andamentos; 
- Previsão de novos concursos. 
 

Req. 125/2018 – Solicita que seja notificado o proprietário do terreno localizado 
na Rua das Jaboticabeiras ao lado do n° 725, setor 12, quadra 194 e lote 143, no 
bairro Montanha. O mato esta altíssimo causando a proliferação de ratos e 
insetos no local. 
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Req. 126/2018 – Solicita que o Poder Executivo conserte a calçada de passeio na 
Rua Vinte e Cinco de Julho, trechos entre as Ruas Germano Berner e Donas 
Leopoldina. 
 

- Solicitamos o conserto da calçada na Rua Pedro Albino Muller, em frente ao 
CFC Vitória. 
************************************************************************************ 

   Sala Presidente Tancredo de Almeida Neves,   20  de março  de 2018. 
 

 

 

 


