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        CÂMARA DE VEREADORES DE LAJEADO 
          Estado do Rio Grande do Sul 

   Sessão Ordinária realizada no dia 10/04/2018 

      BOLETIM Nº  010-02/2018 

                   E X P E D I E N T E 

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

PODER EXECUTIVO: 
 
- PL nº 42-02/2018 – Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir Crédito 
Especial. 
 
- PL nº 043-02/2018 – Institui o Programa de Incentivo ao desenvolvimento de 
Microcervejarias artesanais, Brewpubs e Cervejeiros Caseiros no âmbito do 
Município de Lajeado. 
 
- PL nº 044-02/2018 – Autoriza o Município a firmar convênio com a Sociedade 
Beneficência e Caridade de Lajeado – Hospital Bruno Born para serviços 
complementares no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS. 
 
- PL nº 045-02/2018 – Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir Crédito 
Suplementar. 
 
- PL nº 046-02/2018 – Autoriza a contratação temporária de excepcional 
interesse público de 01 (um) professor de educação infantil. 
 
- Ofício nº 185-02/2018 – Em atenção ao Ofício n° 124/2018 do vereador 
FABIANO BERGMANN, informamos que será mantido contato com o órgão 
responsável, para que seja feita a construção do recuo e da nova parada de 
ônibus, em frente ao Mercado Conventos, localizado no bairro Conventos. 
 
- Ofício nº 188-02/2018 – Em atenção ao Ofício n° 165/2018 do vereador 
WALDIR GISCH, referente o  quadro de servidores e de concursos públicos, 
informamos que no momento não existem concursos vigentes, sendo que 
encontra-se em fase de licitação, a contratação de uma empresa para realizar 
um concurso para diversos cargos. Em anexo, encaminhamos o relatório com 
informações referentes aos cargos existentes/disponíveis no quadro de 
servidores do Município. 
 
- Ofício nº 191-02/2018 – Em atenção ao Ofício n° 059/2018 do vereador EDER 
SPOHR: Com relação a instalação da rede elétrica na rua Catarina Amalia 
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Gerhardt, a instalação foi realizada no início do mês de março, quando foi 
providenciada a instalação da iluminação pública. 
- Em atenção ao Ofício n° 061/2018 do vereador EDER SPOHR: Serviços de 
melhorias em trechos das vias dos Município são realizados constantemente, 
sendo que os serviços na rua Aldino Henz, foram iniciados em 21/03/2018. 

 
- Ofício nº 192-02/2018 – Em atenção ao Ofício n° 054/2018 do vereador 
CARLOS EDUARDO RANZI: Não há previsão de prolongamento da rua José 
Linhares, tendo por referência a rua Olmiro Cardoso Siqueira, bairro Moinhos, 
tendo em vista que o trecho foi interrompido por instrução da CEEE, visto que 
os cabos da linha de transmissão não possuem altura mínima, conforme 
estabelecido em norma. 

    - Em atenção ao Ofício n° 064/2018 do vereador PAULO ROBERTO 
SCHNEIDER: O Setor de Fiscalização, da Secretaria do Planejamento, não 
localizou obra abandonada  no percurso da rua Joaquim Nabuco, assim, 
aguardamos a confirmação do local para que possamos tomar as devidas 
providências. 

    - Em atenção ao Ofício n° 065/2018 do vereador PAULO ROBERTO 
SCHNEIDER: O problema referente ao esgoto sanitário vem sendo uma pauta 
constante entre as Secretarias do Planejamento e do Meio Ambiente. A rede 
criada recentemente nos bairros Florestal e Moinhos vem apresentando 
problemas, no que tange a destinação final (Estação de Tratamento) e por isso, a 
Corsan necessita realizar novos projetos, a fim de garantir a eficiência do 
sistema. 
 
- Ofício nº 197-02/2018 – Em atenção ao Ofício n° 097/2018 do vereador EDER 
SPOHR: Com relação a instalação da rede elétrica na rua Catarina Amalia 
Gerhardt, a instalação foi realizada no início do mês de março, quando foi 
providenciada a instalação da iluminação pública. 
- Em atenção ao Ofício n° 098/2018 do vereador FABIANO BERGMANN: 
Encontra-se em avaliação, a possibilidade de abertura total da rua Carlos 
Henrique Schmidt, no bairro Bom Pastor. 
 
- Ofício nº 200-02/2018 – Em resposta  ao Ofício n° 160/2018 do vereador 
ANTÔNIO MARCOS SCHEFER: A diferença no valor das taxas de coleta de 
lixo presentes nos carnês de IPTU, em propriedades localizadas nas mesmas 
ruas, se dá devido ao fato de que a taxa de lixo é calculada de acordo com a 
metragem de área construída do imóvel, conforme previsto no Art. 40 Inciso IV 
alínea 'd' do Código Tributário Municipal (Lei n° 2.714/73). 
- Em atenção ao Ofício n° 161/2018 do vereador ANTÔNIO MARCOS 
SCHEFER: Os valores de IPTUs são calculados com base no BIC – Boletim de 
Informação Cadastral, conforme previsto no Art. 24 do Código Tributário 
Municipal (Lei n° 2.714/73), levando em consideração os critérios técnicos 
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estabelecidos pelo Decreto Municipal n° 1.341/74. No caso de prédios 
residenciais por exemplo, apartamentos de frente e fundos recebem diferentes 
fatores de correção, o que pode variar o valor de avaliação de cada imóvel. 
 
- Ofício nº 201-02/2018 – Em resposta ao Resposta ao Ofício n° 142/2018 do 
vereador CARLOS EDUARDO RANZI, referente as atividades de vigilância 
junto ao Parque Histórico Municipal, informamos que não há vigilância 24 
horas por dia junto ao Parque Histórico Municipal. 
 
- Ofício nº 202-02/2018 – Em Resposta ao Ofício n° 102/2018 do vereador 
CARLOS EDUARDO RANZI, referente os repasses financeiros às entidades 
assistenciais, informamos que os repasses às entidades começaram a ser 
regularizados no fim do mês de fevereiro, sendo que o atraso se deu por 
questões de formalidades e regularização dos termos de fomentos de 2018, 
conforme novos procedimentos e exigências legais impostas pela lei federal n° 
13.019/14. 
   
- Ofício nº 203-02/2018 – Em atenção ao  Ofício 100/2018 referente a elaboração 
da Folha de Pagamento, informamos que a mesma é elaborada por servidores 
efetivos do Município, lotados no Departamento Pessoal, vinculado à Secretaria 
de Administração. 
 
- Ofício nº 205-02/2018 – Em atenção ao Ofício n° 674/2017 do vereador 
SÉRGIO LUIZ KNIPHOFF: Devido ao tamanho do arquivo digital referente aos 
documentos solicitados, o mesmo não suporta o envio via correio eletrônico (e-
mail). Assim, solicitamos que seja entregue à SEAD um dispositivo de 
armazenamento de dados (pen drive, hd externo ou outro), para que os 
arquivos (expediente administrativo n° 2767/2018) possam ser salvos e 
encaminhados à Câmara. 
- Em atenção ao Ofício n° 675/2017 do vereador SÉRGIO LUIZ KNIPHOFF: 
Devido ao tamanho do arquivo digital referente aos documentos solicitados, o 
mesmo não suporta o envio via correio eletrônico (e-mail). Assim, solicitamos 
que seja entregue à SEAD um dispositivo de armazenamento de dados 
formatado (pen drive, hd externo ou outro), para que os arquivos (expediente 
administrativo n° 2986/2018) possam ser salvos e encaminhados à Câmara. 
 
- Ofício nº 206-02/2018 – Em atenção ao Ofício n° 966/2017 do vereador 
SERGIO RAMBO: A rede de iluminação pública da rua Ireno Schena foi 
reestabelecida. 
-Em atenção ao Ofício n° 967/2017 do vereador SERGIO RAMBO: A indicação 
de instalação de uma parada de onibus na rua Alma Lawal, esquina com a rua 
Paulo Emilio Thiesen, será analisada. 
- Em atenção ao Ofício n° 968/2017 do vereador SERGIO RAMBO: A obra de 
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acesso lateral à BR 386, próximo a Policia Rodoviária Federal, encontra-se em 
fase de execução. 
- Em atenção ao Ofício n° 969/2017 do vereador SERGIO RAMBO: A indicação 
de retirada do poste próximo ao novo acesso ao bairro Centenário será 
analisada. 
 
- Ofício nº 208-02/2018 – Em atenção ao Ofício n° 672/2017 do vereador 
WOLNEI PEDRO VASQUES DA CUNHA: As melhorias junto à praça do 
bairro Santo André já foram executadas. 
- Em atenção ao Ofício n° 679/2017 do vereador PAULO ADRIANO DA SILVA: 
Todas as praças do Município irão passar por reformas e manutenções, sendo 
que estas serão realizadas por servidores efetivos e terceirizados, no entanto, é 
necessário tempo para que todas sejam atendidas. 
 
Ofício nº 209-02/2018 – Em atenção ao Ofício n° 576/2017 do vereador NILSON 
DO ARTE: Houve um estrago ocasionado por equipamento de propriedade do 
Município, no bairro Santo Antônio, durante o serviço de recolhimento do lixo 
verde, no entanto não foi esquina das ruas Eugênia Christ com a Giuseppe 
Garibaldi. 
- Em atenção ao Ofício n° 577/2017 do vereador EDERSON FERNANDO 
SPOHR: Com relação a instalação da rede elétrica na rua Catarina Amalia 
Gerhardt, a instalação foi realizada no início do mês de março, quando foi 
providenciada a instalação da iluminação pública. 
- Em atenção ao Ofício n° 578/2017 do vereador ANTÔNIO MARCOS 
SCHEFER: A falta de água no bairro Conventos já foi sanada. 
- Em atenção ao Ofício n° 580/2017 do vereador SÉRGIO MIGUEL RAMBO: A 
viabilidade de se fazer um acesso ao bairro Imigrante, próximo às empresas 
Dipesul Veículos e Arcol Artefados de Cimento será analisada. 
- Em atenção ao Ofício n° 582/2017 do vereador FABIANO BERGMANN: Foi 
realizado o serviço de manutenção nos telhados do Ginásio Mário Lampert, 
Pavilhão 01 e 02 do Parque do Imigrante, a fim de conter as goteiras. 
 
- Ofício nº 210-02/2018 – Em atenção ao Ofício n° 540/2017 do vereador 
FABIANO BERGMANN: A solicitação de reformas no desnível da ERS 421 será 
avaliada junto ao órgão responsável. 
- Em atenção ao Ofício n° 546/2017 do vereador PAULO ADRIANO DA SILVA: 
A reforma do pavimento nas trilhas do Parque Professor Theobaldo Dick 
encontra-se em fase de conclusão. 
- Em atenção ao Ofício n° 548/2017 do vereador PAULO ADRIANO DA SILVA: 
Foram tomadas providências, em relação à melhorias nas paradas de ônibus da 
Avenida Beira Rio. 
- Em atenção ao Ofício n° 550/2017 do vereador SÉRGIO MIGUEL RAMBO: 
Será analisada a instalação da parada de ônibus no referido local. 
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- Em atenção ao Ofício n° 552/2017 do vereador SÉRGIO MIGUEL RAMBO: Os 
serviços de conserto e manutenção da iluminação pública são realizados de 
forma continua. 
- Em atenção ao Ofício n° 554/2017 do vereador NILSON DO ARTE: A 
indicação para instalação de ponto de luz foi encaminhada para atendimento. 
 
- Ofício nº 211-02/2018 – Em atenção ao Ofício n° 489/2017 do vereador 
PAULO ADRIANO DA SILVA: A Secretaria do Desenvolvimento Econômico, 
Turismo e Agricultura não possui veículos que não estejam devidamente 
identificados. 
- Em atenção ao Ofício n° 496/2017 do vereador CARLOS EDUARDO RANZI: 
Todas as praças do Município irão passar por reformas e manutenções, as quais 
serão realizadas por servidores efetivos e terceirizados, no entanto é necessário 
tempo hábil para atender toda a demanda. 
- Em atenção ao Ofício n° 497/2017 do vereador CARLOS EDUARDO RANZI:  
Todas as praças do Município irão passar por reformas e manutenções, as quais 
serão realizadas por servidores efetivos e terceirizados, no entanto é necessário 
tempo hábil para atender toda a demanda. 
 
- Ofício nº 220-02/2018  - Em atenção ao Ofício n° 133/2018 do vereador 
ANTÔNIO MARCOS SCHEFER, informamos que  a contratação de mais 
funcionários para o Posto de Saúde do bairro Olarias, pedimos ao nobre edil 
que nos informe quais são os profissionais que se encontram sobrecarregados, 
visto que nos postos de saúde há vários profissionais, entre eles, médicos, 
enfermeiros, técnicos em enfermagem, agentes administrativos, etc. 
 
- Ofício nº 221-02/2018 – Em atenção ao ofício nº 076/2018 vereador ERNANI 
TEIXEIRA DA SILVA: A proprietária do lote localizado na rua Carlos Henrique 
Schmitt, no bairro Bom Pastor, foi contatada para que providencie a roçada do 
referido lote. 
- Em atenção ao ofício 077/2018 do vereador ERNANI TEIXEIRA DA SILVA: A 
proprietária dos lotes localizados atrás do Posto Ijair, no bairro Bom Pastor, foi 
notificada para que providencie a roçada do referido lote. 
 
- Ofício n° 222-02/2018 - Em atenção ao Ofício n° 019/2018 do vereador PAULO 
ADRIANO DA SILVA: O proprietário do imóvel localizado no setor 04, quadra 
11, lote 318, foi notificado para que proceda com o conserto da calçada na rua 
Duque de Caxias, próximo à floricultura. 
- Em atenção ao Ofício n° 122/2017 do vereador ERNANI TEIXEIRA DA 
SILVA: Já existe uma denúncia protocolada referente à roçada do terreno 
localizado em frente à mecânica Mecauto, no bairro São Cristóvão, sendo que a 
Secretaria do Planejamento também já enviou uma notificação, a qual foi 
devolvida, visto que o proprietário não foi localizado. Conforme situação 
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recorrente, o lote 156, quadra 29, setor 07 nunca é roçado via processo simples 
de notificação, mas sim por ação da Prefeitura. Diante disso, o processo foi 
encaminhado ao Departamento de Serviços Urbanos para que este realize a 
roçada, e após irá para a Secretaria da Fazenda, para que esta providencie a 
cobrança. 
******************************************************************************************* 
ILDO PAULO SALVI: (Projeto de Lei CM N° 016-02/2018, 017-02/2018 e 018-
02/2018) 

 
- Projeto de Lei CM N° 016-02/2018 – Denomina de Rua Theresa Irena 
Schneider, a rua “C” do Loteamento Campestre, no bairro Campestre. 
 
- Projeto de Lei CM N° 017-02/2018 – Denomina de Rua Walter Walmir 
Schneider, a rua “D” do Loteamento Campestre, no bairro Campestre. 
 
- Projeto de Lei CM N° 018-02/2018 – Denomina de Rua Arlindo Haubert, a rua 
“B” e futuros prolongamentos, no Loteamento Caonventos V, no bairro 
Conventos. 
 
WALDIR BLAU: (Projeto de Lei CM N° 019-02/2018) 
 

- Projeto de Lei CM N° 019-02/2018 – Altera Artigo 1° da Lei n° 8233 de 17 de 
novembro de 2009, que denomina de rua Arno Stange a Rua “N” localizada no 
Bairro Conventos e dá outras providências. 
 
EDERSON FERNANDO SPOHR: (Projeto de Lei CM N° 020-02/2018) 
 
- Projeto de Lei CM N° 020-02/2018 – Denomina de rua Amigos a rua “A”, 
localizada no Loteamento Semilda Schneider II, situado no bairro Campestre – 
Lajeado.  
****************************************************************************************** 
ANTÔNIO MARCOS SCHEFER (Req. 167, 168 e 169/2018 e Ind. 070) 

 
Req. 167/2018 – Solicita ao Poder Executivo que seja notificado o proprietário 
do terreno localizado na Rua das Gardênias ao lado da residência de nº 122, no 
bairro São Bento, 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. 
 
Req. 168/2018 – Solicita que seja verificada a denúncia que chegou até este 
vereador de que funcionários responsáveis por dirigir máquinas pesadas 
estariam desempenhando outras funções como apontamento de consumo de 
água entre outras. E se esta informação estiver correta que sejam tomadas as 
devidas providências, pois este tipo de situação é inadmissível. 
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Req. 169/2018 – Solicita envio de ofício ao Gerente da Caixa Econômica Federal 
de Lajeado, para que verifique o atendimento à Lei Federal de n° 10.741 de 
01/10/2003 (Estatuto do Idoso) – que determina o atendimento preferencial, 
imediato e individualizado nos órgãos públicos, privados e prestadores de 
serviços. Pois houve muitas reclamações para este vereador de que está lei não 
está sendo cumprida pelo referido estabelecimento bancário. 
 
- SOSUR: Solicita o patrolamento e colocação de material (brita/saibro) na Rua 
Oralino Francisco da Silveira no bairro Conservas, na parte onde não há asfalto, 
pois os moradores reclamam do péssimo estado de conservação da mesma 
dificultando a travessia no local. E também que seja feito o término da 
colocação de asfalto na mesma. 
 
- SOSUR: Solicita o calçamento ou pavimentação da Rua Rio Grande do Norte, 
no Bairro Campestre, pois os moradores reclamam da grande quantidade de 
buracos, o que acaba dificultando a travessia na mesma. 
 
- SOSUR: Solicita a pedido dos moradores da Rua Barão do Santo Ângelo a 
limpeza de bueiros que se encontram entupidos, pois em dias de chuva fica 
muito difícil a travessia no local devido ao alagamento da via. 
 
- SOSUR: Solicita a recolocação dos paralelepípedos que foram retirados da Rua 
Liberato Salzano Vieira da Cunha, no Bairro São Cristovão, pois os moradores 
reclamam da dificulta da travessia na mesma e do perigo de acidentes no local 
devido à forma como o mesmo se encontra. Imagens em anexo. 
 
- SOSUR: Solicita a substituição de lâmpada queimada localizada na Rua Carlos 
Sphor Filho no bairro Moinhos, nas proximidades da residência de nº 2163, pois 
os moradores reclamam da insegurança no local devido à falta de iluminação. 
 
- SOSUR: Solicita melhorias estruturais como limpeza de bueiros e conserto das 
calhas localizadas nas Câmaras Mortuárias, no Bairro Florestal, visto o precário 
estado de conservação em que se encontra a mesma. Vídeo e imagem em anexo. 
 
MOZART PEREIRA LOPES (Req. 170/2018) 
 
Req. 170/2018 – Solicita o envio de ofício ao responsável pela 169ª Junta de 
Serviço Militar (JSM) de Lajeado, haja visto que o alistamento militar está sendo 
feito somente pela internet, bem como pela dificuldade que muitos jovens 
encontram para ter acesso a um computador com internet e também dúvidas no 
preenchimento do formulário, a disponibilização de um terminal na própria 
junta, para o preenchimento do cadastro.   
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ARILENE MARIA DALMORO (Ind. 071) 
 
- SEOSP: Troca de lâmpadas no poste da Rua Ondina de Oliveira Pereira n° 151, 
no Bairro Universitário, Lajeado-RS. (sem luz desde dezembro/2017). 
 
- SESP: Pintura de faixa amarela e a colocação de placa indicativa de carga e 
descarga na Rua Santos Filho n° 108, no bairro Centro, evitando o 
estacionamento de carros de passeio em frente ao estabelecimento comercial 
onde existem muitas entradas de garagem, e não há local determinado para 
estacionamento de motos, sendo bem difícil realizar a entrega de materiais por 
falta de local adequado tanto para os clientes como para os prestadores de 
serviço, o que acaba gerando muita dificuldade em trafegar neste local. 
 
- SEDETAG: Providenciar roçada nos seguintes endereços: 
Rua Eugênio Almiro Schmidt n° 28, no bairro Universitário; 
Rua Romeu Armage n° 701, no bairro Conventos; 
Rua Germano D. Togni em toda sua extensão esquina com Rua Caxias do Sul 
em toda sua extensão, ambos os lados das ruas. 
 
- SEDETAG: Poda, limpeza e detetização na área verde, localizada na Rua 
Afonso Pena, próximo ao número 66, no Bairro São Cristóvão. 
 
WALDIR GISCH (Ind. 072) 
 
- SESP: Solicita que coloque placas com indicação da localização do INSTITUTO 
FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA SUL RIO 
GRANDENSE – IFSul no acesso pela Rua Paulo Emilio Thiesen (BR386) e 
também no acesso pela Rua João Goulart (RS130). 
 
- SESP: Solicita que estude a possibilidade de transformar a Rua Cel. João 
Batista de Mello, trecho entre a Rua João Abott e a Av. Benjamin Constant em 
mão, dupla facilitando o melhor acesso a Delegacia de Polícia. 
 
- SESP: Solicita que estude a possibilidade de colocar um redutor de velocidade 
na Rua José Franz no cruzamento com a Rua Valdir Valmor Gehl. 
 
WALDIR BLAU (Ind. 073) 
 
- SEOSP: Solicita o patrolamento em todas Ruas do Bairro Igrejinha. 
 
CARLOS EDUARDO RANZI (Req. 171, 172, 173/2018) 
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Req. 171/2018 – Solicita à Secretaria de Educação um levantamento de imóveis 
lindeiros às Escolas Municipais de Educação Infantil, para que possam ser 
adquiridos / permutados pelo município, com o objetivo de permitir a 
ampliação das Escolas. Isso permitirá a criação de novas vagas com 
investimento relativamente mais baixo em comparação à construção de novos 
educandários. 
 
Req. 172/2018 – Solicita a Administração Municipal informações acerca do 
início das obras de capeamento asfáltico das Ruas Carlos Kronhardt, José 
Schmatz e Pedro Kolling e pavimentação das Ruas Romeu Armange, Érico 
Weber, 1º de Maio, Pero Júlio Dieter, Benno Schmitt, Orlando Sieben e 
Avenidas Benjamin Constant, dos Ipês e Rio Grande do Norte. A Câmara de 
Vereadores aprovou empréstimo para execução destas obras dia 22/12/2017, 
sendo que estas e outras vias do município carecem de melhorias. 
 
Req. 173/2018 – Solicita à Secretaria de Educação os motivos da não utilização 
do imóvel adquirido a cerca de 5 anos ao lado da Escola Municipal de Educação 
Infantil (EMEI) Pequeno Cidadão, localizada no bairro Montanha, para 
ampliação desta Escola, bem como os motivos da utilização da biblioteca desta 
EMEI como sala de aula. 
 
ADI CEUTTI (Ind. 075) 
 
- SEOSP: Solicita a troca das luminárias estragadas e instalação de mais dois 
novos pontos no campo de areia da Praça da Rua Paulo J. Schlabitz, no Bairro 

Montanha. 

 
SERGIO RAMBO (Req. 174/2018 e Ind. 076) 
 
Req. 174/2018– Solicita à Secretaria Municipal do Meio Ambiente as 
informações requeridas: 
- Quantidade de poços artesianos usados pelo Município de Lajeado para 
abastecimento de água e sua respectiva localização; 
- Quantidade de vazão por poço; 
- Profundidade de cada poço; 
- Qual a empresa responsável pela análise da água. 
 
- SEPLAN: Solicita que verifiquem na Rua Heitor Vila Lobos no Bairro 
Centenário, 2 casas encontram-se com a mesma numeração (nº54), que seja feita 
a correção, uma fica do lado direito e a outra do lado esquerda da referida via. 
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- TRÂNSITO: Solicita que verifiquem a situação de placas de identificação de 
nome de Rua na rua Dilo Feldens, Lindolfo Labres e Pedro Ruschel Sobrinho, 
ambas no bairro Carneiros. 
 
- SEOSP: Solicita limpeza das laterais, valas e patrolamento das Ruas Lindolfo 
Labres, Pedro Ruschel Sobrinho e Dilo Feldens, ambas no bairro Carneiros. 
 
- SEOSP: Solicita a limpeza das valas e patrolamento das ruas José Ignácio 
Kreutz, Alfredo Raymundo da Cunha e Edgar Carlos Ficher, ambas no bairro 
Olarias. 
 
- SEOSP: Troca de lâmpada queimada na Rua Manoel Bandeira nº 297, no 
Bairro Centenário. 
 
- SEDETAG: Conserto da tela ao redor do campo, da área verde do posto de 
saúde localizado na Rua Cristiano Schneider no Bairro Olarias. 
 
- SEDETAG: Solicita que seja providenciado brinquedos para a área verde sob a 
matricula nº 6006, setor 11, quadra 37, lote 330, localizada na Rua Leopoldo 
Alfredo Bruxel, no bairro Campestre. Por se tratar de área verde e não haver 
algo próximo, moradores estão protocolando essa solicitação requerendo 
brinquedos para o referido local, para melhor aproveitamento do espaço e lazer 
para as crianças, podendo fazer uso do local sem se deslocar. 
 
PAULO ADRIANO DA SILVA (Req. 175/2018 e Ind. 077) 
 
Req. 175/2018 – Solicita espaço para falar sobre as obras de pavimentação que 
vem ocorrendo no Município de Lajeado. 
 
- SEOSP: Solicita a colocação dos canos pluviais na Rua Milton Evaldo Hamister 
nº 123, no bairro Bom Pastor. O proprietário já comprou os canos e deixou 
disponível na Secretária. 
 
- SEOSP: Solicita o fechamento de buracos com patrolamento, colocação de 
saibro e brita na Rua Jacob Purper, no bairro Floresta. 
 
- SEOSP: Solicita o recolhimento do lixo verde na Rua Carlos Alfredo 
Koefender, no bairro Morro 25. 
 
- SEOSP: Solicita o recolhimento do lixo verde na Rua Paulino Geraldo da Rosa, 
no bairro Conservas. 
 
NILSON DO ARTE (Req. 176/2018 e Ind. 078) 
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Req. 176/2018 – Solicita espaço para falar sobre a visita do Secretário de Obras 
no bairro Santo Antônio. 
 
- Pintura do quebra-molas em frente a escola Francisco Oscar Karnal (FOK), no 
bairro Santo Antônio. 
 
- Instalação de placa de indicação do quebra-molas em frente a escola Francisco 
Oscar Karnal (FOK). 
 
- Conserto da placa de alerta em frente à escola (FOK), no bairro Santo Antônio. 
 
- Conserto no calçamento das ruas Cristiano Grün e José Schmatz, no Bairro 
Florestal. Pois estão quase intransitáveis, devido a tantos buracos nessas ruas. 
 
- Conserto de buraco na Rua Senador Alberto Pasqualini, em frente ao ponto de 
Taxi do Lorio, na saída do supermercado Imec. 
 
- Conserto da rótula da Beira Rio, em frente ao comércio Ceconello, no Bairro 
Praia. 
 
ERNANI TEIXEIRA (Req. 177, 178/2018 e Ind. 079) 
 
Req. 177/2018 – Solicita envio de ofício ao Diretor Geral do IGP – Instituto Geral 
de Perícias, Sr. Eduardo Lima Silva e à Secretaria da Justiça e dos Direitos 
Humanos, pedindo providências no sentido de instalação do Instituto Geral de 
Perícias aqui em Lajeado, pois é lamentável que uma família em situação de 
perda de um familiar ainda tenha que esperar, por horas para que o corpo seja 
recolhido. Assim como, com a falta da demanda no IML local, o corpo da vítima 
é levado a um Município próximo, onde tenha atendimento para tal (IML), e 
ainda, os familiares se obrigam a efetuar pagamento a uma Empresa Fúnebre 
para que o corpo vitimado seja trazido ao Município de origem, caso este, 
ocorrido recentemente aqui na cidade, no Bairro Conventos. Ressalto ainda, que 
os problemas do IGP são antigos e que devem ser resolvidos tão logo quanto 
possível, já que se trata de um mecanismo de segurança pública. 
 
Req. 178/2018 – Solicita o envio de ofício ao Diretor do DAER  a reforma dos 
abrigos, (paradas de ônibus), na BR 386, em frente ao Rede Super, assim como a 
roçada e a limpeza ao redor dos mesmos, no Bairro Americano. 
 
- Solicita providência, no sentido de recolhimento de lixo verde, assim como, a 
roçada e limpeza na Travessa Santo Antônio, ao redor da FOK, no Bairro Santo 
Antônio. Fotos Anexas. 
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- Patrolamento e colocação de material (saibro/brita), na Rua Érico Weber, no 
Bairro Floresta, a qual encontra-se em precário estado de conservação, contendo 
várias valetas e buracos, causando enormes dificuldades aos usuários. Fotos 
Anexas. 
 
- Solicita a limpeza e a colocação de piso (concreto) no abrigo (parada de 
ônibus), localizado na Travessa Santo Antônio, esquina com a Rua da Divisa, no 
Bairro Santo Antônio, pois nos dias chuvosos, se acumula muito barro, o que 
dificulta aos usuários que dependem de ônibus. Foto Anexa. 
 
- Solicita a troca do tampão na boca de lobo, localizada na Rua Octávio 
Trierweiler, esquina com a Rua Tomé de Souza, no Bairro Jardim do Cedro, 
pois o mesmo está totalmente quebrado. Foto Anexa. 
 
- Solicita providência, no sentido de consertar a boca de lobo e a colocação de 
um tampão na Travessa Santo Antônio, ao lado do prédio de nº 159, no Bairro 
Santo Antônio, pois assim é muito perigoso, pois as crianças passam por ali 
para frequentarem o Colégio. Foto Anexa. 
 
- Solicita a instalação de brinquedos na Área Verde, situada na Rua Frieda 
Niederle, no Bairro Conventos, pois nesta área não há nenhuma pracinha de 
lazer. 
 
- Patrolamento e colocação de material (saibro/brita), na Rua Jacob Augusto 
Purper, no Bairro Floresta, a qual encontra-se em precário estado de 
conservação, contendo várias valetas e buracos, causando enormes dificuldades 
aos usuários. Fotos Anexas. 
 
- Solicita a construção de uma boca de lobo, na Rua Érico Weber, esquina com a 
Rua E, no Bairro Floresta. Foto Anexa. 
 
- Solicita a instalação de Academia ao ar Livre, ao lado do Ginásio no Bairro 
Floresta, reivindicação esta, pelos moradores do mesmo. Foto Anexa. 
 
- Providenciar melhorias nas bocas de lobo, situadas na Av. Benjamin Constant, 
esquina com a Rua Santos Filho, onde o odor é muito forte, e na Av. Benjamin 
Constant, esquina com a Rua Alberto Torres, no Bairro Centro. Sugere-se que 
seja instalado um sifão, para amenizar a situação. Fotos Anexas. 
************************************************************************************ 

   Sala Presidente Tancredo de Almeida Neves,   10  de abril  de 2018. 
 

 

 


