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        CÂMARA DE VEREADORES DE LAJEADO 
          Estado do Rio Grande do Sul 

   Sessão Ordinária realizada no dia 17/04/2018 

      BOLETIM Nº  011-02/2018 

                   E X P E D I E N T E 

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

PODER EXECUTIVO: 
 
- PL nº 47-02/2018 – Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir Crédito 
Suplementar. 
 
- PL nº 48-02/2018 – Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir Crédito 
Especial.    
 
- PL nº 49-02/2018 – Autoriza o Poder Executivo Muncipal a abrir Crédito 
Suplementar. 
 

- Ofício nº 189-02/2018 – Em atenção aos Ofícios: 
Nº 116/2018 vereador Carlos E. Ranzi – Reformas das Escolas municipais. 
 
Nº 121/2018 veradora Arilene M. Dalmoro – Contratação de auxiliar de cozinha 
EMEF Pedro Welter. 
 
Nº 123/2018 vereador Ernani Teixeira – Salas ociosas na EMEF Vitus André 
Mörschbacher. 
 
Nº 128/2018 vereador Fabiano Bergmann – Obra da nova creche Bairro 
Conventos. 
 
- Ofício nº 190-02/2018 – Em atenção ao Ofício nº 039/2018 vereador Carlos E. 
Ranzi  - Referente instalações elétricas da rede minucipal de educação. 
 
- Ofício nº 193-02/2018 - Em atenção aos Ofícios: 
 
Nº 056/2018 – Vereador Carlos E. Ranzi - Criação de novas vagas na Educação 
Infantil. 
 
Nº 062/2018 – Vereador Paulo R. Schneider - Reforma de duas salas de aula na 
EMEI Jeito de Criança. 
 
- Ofício nº 194-02/2018 – Em atenção ao Ofício 069/2018 vereador Fabiano 
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Bergmann – Horário do sinal da internet em praças, academias e parques. 
 
- Ofício nº 195-02/2018 – Em atenção aos Ofícios:  
 
Nº 075/2018 – Vereador Carlos E. Ranzi - Obras da EMEF Pedro Welter 
 
Nº 080/2018 – Vereador Paulo A. da Silva -  Reforma da parte elétrica EMEI 
Pequeno Lar. 
 
- Ofício nº 196-02/2018 – Em atenção ao Ofício nº 071/2018 vereador Carlos E. 
Ranzi – Locais para realização de eventos. 
 
  - Ofício nº 198-02/2018 – Em atenção aos Ofícios:  
 
Nº 103/2018 – Vereador Waldir Blau – Bercário e a Turma A da EMEI Sabor de 
Infância foram unificados. 
 
Nº 104/2018 – Vereador Waldir Blau – Horário de funcionamento da Escola 
Nova Viena. 
 
- Ofício nº 207-02/2018 – Em atenção aos Ofícios: 
 
Nº 709/2017 – Vereador Carlos E. Ranzi – Melhorias pista de skate Parque 
Theobaldo Dick. 
 
Nº 713/2017 – Vereador Ederson Fernando Spohr – Istalação da rede elétrica. 
 
Nº 716/2017 – Vereador Ildo Paulo Salvi – Horas máquinas para trilha de Moto 
Cross. 
 
- Ofício nº 223-02/2018 – Em atenção ao Ofício nº 125/2018 vereadora Eloede 
Conzatti – Contratação de pessoal. 
 
- Ofício nº 230-02/2018 – Em atenção ao Ofício nº 206/2018 vereador Antônio 
Marcos Schefer – Contratar médicos para UPA. 
 
- Ofício nº 239-02/2018 – Em atenção ao Ofício nº 147/2018 vereadora Eloede 
Conzatti – Construção da creche Pró-infância e EMEI Bom Pastor.   
 
- Ofício nº 240-02/2018 – Em atenção aos Ofícios: 
 
Nº 173/2017 – Vereador Antônio M. Schefer – Pavilhão do Bairro Santo Andre. 
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Nº 180/2018 – Vereador Carlos E. Ranzi – Lista de incristos para as vagas nas 
EMEI. 
 
Nº 181/2018 – Vereador carlos E. Ranzi – Processso Judicial para vagas nas 
creches. 
 
Nº 183/2018 – Vereadora Arilene M. Dalmoro – Cópia cardápio das EMEI, 
EMEF e Projetos. 
 
Nº 187/2018 – Vereador Paulo A. da Silva – Instalação de um purificador de 
àgua. 
******************************************************************************************* 
ESTADUAIS: 
 
 - UVERGS convida para o IV Fórum Estadual de Gestão Municipal nos dias 18 
a 20 de abril em Porto Alegre.  
 
 - EGR em atenção ao Ofício nº 132-02/2018,  instalação de uma rótula na ERS 
413 proximidades Bairro Floresta.   
******************************************************************************************* 
MUNICIPAIS: 
 
 - AVAT convida os Senhores Vereadores para participar do 98º Encontro 
Regional de Legislativos Municipais no dia 28 de abril de 2018 no Municipio de  
Anta Gorda.   
 
 - Câmara de Vereadores de Canudos do Vale, Mato Leitão e Relvado em 
atenção ao Ofício nº 085-02/2018, sobre o apoio aos produtores rurais de leite 
da região do Vale. 
 
 -  ATAPEL – Associação dos Trabalhadores Aposentados e Pensionistas de 
Lajeado e Região encaminha ofício agradecendo o apoio na realização do I 
Encontro de Mulheres da FETAPERGS/ATAPEL.  
***************************************************************************************** 
ENTIDADES: 
 
 - Hospital Bruno Born de Lajeado, em atenção ao Ofício recebido desta Casa 
Legislativa no qual foram solicitados esclarecimentos além de posicionamento 
do Hospital em relação a forma e continuidade do atendimento da emergência.  
******************************************************************************************* 
ILDO PAULO SALVI, CARLOS EDUARDO RANZI, PAULO ADRIANO DA 
SILVA E SERGIO LUIZ KNIPHOFF: (Projeto de Lei CM N° 021-02/2018) 

 
- Projeto de Lei CM N° 021-02/2018 – Inclui o parágrafo 3° do artigo 5° da Lei 
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Municipal n° 10.424/2017. 
****************************************************************************************** 
ADI CERUTTI (Ind. 080) 

 
- SEDETAG: Poda e limpeza do canteiro central da Avenida Dr. Adalberto 
Breyer, no Bairro Moinhos. 
  
ARILENE MARIA DALMORO (Ind. 081) 
 
- SEPLAN: Roçada nos seguintes endereços: 
Rua Eugênio Almiro Schmidt, n° 28 – Bairro Universitário. 
Rua Romeu Armage, n° 701 – Conventos 
Rua Germano D. Togni esquina com Rua Caxias do Sul, em toda sua extensão e 
ambos os lados da rua. 
 
ANTÔNIO MARCOS SCHEFER (Req. 179/2018 e Ind. 082) 
 
Req. 179/2018 – Solicita ao Poder Executivo, a pedido dos moradores, um ponto 
de táxi no bairro Conservas, visto que isso iria beneficiar a todos. 
 
- SOSUR: Substituição de lâmpada queimada na Rua José Petry esquina com a 
Rua Bom Retiro do Sul, no bairro Olarias, nas proximidades da residência de nº 
694, pois os moradores reclamam da insegurança no local devido à falta de 
iluminação. 
 
- TRÂNSITO: Colocação de um quebra-molas ou de algum outro tipo de 
redutor de velocidade, nos endereços abaixo, visto que os moradores reclamam 
do perigo de acidentes devido à alta velocidade que os veículos circulam nestes 
locais. 
 

 Nas proximidades da curva existente na Rua Eugênia Mello de Oliveira 
Kirchheim, no bairro Bom Pastor. 

 Na Rua Selvino Seltenreich, proximidades da residência nº 91, no bairro 
São Bento. 

 
- SAURB: Limpeza e roçada do campo de futebol localizado na Rua Maria 
Francisca dos Santos, no bairro Morro 25, pois os moradores reclamam de não 
poderem utilizá-lo devido à má conservação do mesmo e o perigo gerado a 
todos, visto que o mato está altíssimo podendo haver insetos e animais 
peçonhentos (cobra/aranha) no local. Imagem em anexo. 
 
- SAURB: Recolhimento de lixos, galhos secos e entulhos localizados na 
interseção entre a Rua Barão do Santo Ângelo e a Rua São Sebastião, no bairro 
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Centro, visto que isto está gerando uma grande proliferação de ratos e baratas 
no local. 
 
- SOSUR/SAURB: Limpeza e melhorias estruturais, como a colocação de areia 
no campinho da pracinha localizada na Rua Rio Grande do Norte, no bairro 
Universitário, pois os moradores reclamam de não poderem utilizá-la devido à 
má conservação da mesma. 
 
MARIELA PORTZ (Req. 180/2018 e Ind. 083) 
 
Req. 180/2018 – Solicita espaço para falar sobre atualização das Tabelas de 
Custeio da Saúde repassadas pelos Governos Estadual e Federal. 
 
- Depósito de material em cima da calçada de passeio, impedindo a passagem 
de pedestres na Rua General Osório n° 144, no bairro Centro. 
 
- Conserto de boca de lobo na Rua Erwino Heemann n° 113 esquina com a Rua 
Rodolfo Germano Hexsel, no bairro Hidráulica. 
 
- Roçada nas laterais das Ruas Pedro Ruschel Sobrinho e Lindolfo Labres, no 
bairro Carneiros, muito capim invadindo a rua. 
 
- Troca de Placas de Rua: 
* Rua Bento Rosa com Lindolfo Labres; 
* Lindolfo Labres com Pedro Ruschel Sobrinho; 
* Dilo Feldens com Pedro Ruschel Sobrinho; 
* Lindolfo Labres com Dilo Feldens; 
* Dilo Feldens com Pedro Ruschel Sobrinho. 
 
SERGIO MIGUEL RAMBO (Req. 181, 182 e 183/2018 Ind. 084) 
 
Req. 181/2018 – Solicita ao Poder Executivo, que seja informado quantas horas 
de caminhão foram utilizadas e o respectivo custo, para fazer o desentupimento 
dos tubos na Rua João Goulart, no bairro Olarias, nas proximidades do Campus 
do IFSul. 
 
Req. 182/2018 – Solicita a Secretaria Municipal de Segurança Pública que 
verifique a necessidade de instalação de um redutor de velocidade na Rua 
Irmão Emílio Conrado, no Bairro Moinhos. Moradores estão preocupados com 
a velocidade empregada pelos condutores de automóveis e resolveram fazer 
um abaixo assinado (anexo). Na época havia uma lombada eletrônica e a 
mesma foi tirada, até o presente momento não foi feito nada para controlar a 
velocidade, colocando em risco a vida dos munícipes que trafegam pelo local. 
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Req. 183/2018 – Solicita ao Poder Executivo informações referentes a 
manutenção das estradas: 
 
* Quem é o fiscal que acompanha os serviços de patrolamento das estradas; 
 
* Porque as bocas de lobo são aterradas pela máquina após patrolamento; 
 
* Se há uma equipe para fazer a abertura e manutenção das bocas de lobo; 
Justificativa: Temos informações de que maquinas que fazem o patrolamento 
das ruas estão jogando terra nas bocas de lobo, impossibilitando a entrada de 
água em dias de chuva. 
 
- SEOSP: Troca de 4 lâmpadas na Rua José Petry nº 694 esquina com a Rua Bom 
Retiro do Sul, no Bairro Olarias. 
 
- SEOSP: Troca de lâmpadas queimadas na Praça Clara Maria Schorr, no Bairro 
Olarias, que se encontra as escuras, prejudicando os munícipes a fazerem suas 
caminhadas. 
 
- SEMA: Detetização nas bocas de lobo da Rua Forquetinha esquina com a Rua 
Miguel Paulus, próximo ao nº 669, no Bairro Planalto. Moradores estão 
preocupados com o aparecimento de roedores. 
 
- SEOSP: Reparo no calçamento da Rua Rubi nº 65, no Bairro Igrejinha. 
 
- SEOSP: Providenciar o alargamento e limpeza da Rua Willibaldo Eckhardt, em 
frente à escola Capitão Felipe Dieter, no Bairro Imigrante. Devido ao alto 
tráfego de veículos e a via muito estreita, quando um ônibus para, outro veículo 
não consegue mais passar. 
 
- Manutenção e limpeza das calhas no ginásio da escola Capitão Felipe Dieter, 
localizada no Bairro Imigrante. 
 
NILSON DO ARTE (Req. 184/2018) 

Req. 184/2018 – Solicita espaço para falar sobre o aumento das passagens de 
ônibus. 

ERNANI TEIXEIRA (Req. 185 e 186/2018 e Ind. 085) 
 
Req. 185/2018 – Solicita ao Poder Executivo a possibilidade de contratação de 
um(a) médico(a) pediatra com extrema urgência para o Posto de Saúde, no 
Bairro Universitário. Reivindicação dos moradores do referido bairro. 
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Req. 186/2018 – Solicita ao Poder Executivo a possibilidade de contratação de 
médicos, com extrema urgência, para o Posto de Saúde, no Bairro Universitário. 
Pelas informações há médico somente nas quartas e nas quintas feiras à tarde, o 
que implica no atendimento aos usuários do mesmo. 
 
- Patrolamento e colocação de material (saibro/brita), na Rua João Sebastiany, 
no Bairro Olarias, a qual encontra-se em precário estado de conservação, 
contendo várias valetas e buracos, causando enormes dificuldades aos usuários. 
 
- Patrolamento e colocação de material (saibro/brita), na Rua Manaus, no Bairro 
Universitário, a qual encontra-se em precário estado de conservação, contendo 
várias valetas e buracos, causando enormes dificuldades aos usuários. Fotos 
Anexas. 
 
- Recolhimento de lixo verde na Rua São Sebastião, no Bairro Centro, pois há 
lixo em vários pontos da rua. Fotos Anexas. 
 
- Recolhimento de lixo verde na Rua Barão do Santo Ângelo, no Bairro Centro, 
pois há lixo em vários pontos da referida rua. Fotos Anexas. 
 
- Recolhimento de lixo verde/seco na Rua Borges de Medeiros, no Bairro 
Centro, em frente ao campo São José. Fotos Anexas. 
 
- Conserto na boca de lobo e na grade de proteção localizada na Rua Manaus, 
no Bairro Universitário, pois está muito perigoso. Foto Anexa. 
 
- Roçada e limpeza na área verde localizada na Rua Manaus, ao lado do Posto 
de Saúde, no Bairro Universitário. Fotos Anexas. 
 
- Instalação de um redutor de velocidade (quebra-molas) ou uma faixa elevada 
na Rua Dois Irmãos, no Bairro Conservas, em frente à Igreja Evangélica, pois ali 
os veículos trafegam em alta velocidade. 
 
- Solicita a retirada de duas placas de advertência de “PARE” na Rua João 
Fernando Schneider com a Rua Arnaldo Uhry, no Bairro Jardim do Cedro, pois 
este local já possui semáforo. As mesmas placas podem ser usadas em outros 
locais onde há tal necessidade. Foto Anexa. 
 
CARLOS EDUARDO RANZI (Req. 187, 188 e 189/2018 e Ind. 086) 
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Req. 187/2018 – Solicita ao Departamento de Trânsito os motivos pelos quais os 
semáforos, notadamente os instalados na Av. Senador Alberto Pasqualini, 
continuam apresentando problemas de funcionamento. 
 
Req. 188/2018 – Solicita que seja encaminhada Moção de Repúdio ao Ministério 
da Educação (MEC), acerca da Portaria nº 328, de 5 de abril de 2018, que 
suspende a publicação de novos editais para criação de cursos de medicina 
durante cinco anos e suspende também o pedido de aumento de vagas em 
cursos já existentes. Um governo não pode ceder às pressões e garantir os lucros 
de entidades de classe em detrimento da facilidade de acesso aos serviços de 
saúde, tão debilitada e com falta de profissionais em todos os recantos do país. 
Vemos Prefeituras lançando mão de projetos de lei ajudando a custear 
residências médicas, com a finalidade de ampliar a atuação da medicina em 
seus territórios, e em contrapartida, o que se percebe é um movimento contrário 
ao acesso aos serviços essenciais de saúde ocorrendo com esta portaria. 
A autorização de criação de novos cursos ou mais vagas em cursos já existentes 
pelo MEC, necessariamente credita ao mesmo a qualidade na oferta da 
formação, motivo pelo qual remetemos esta Moção de Repúdio. 
 
Req. 189/2018 – Solicita que o Poder Executivo informe quando serão 
disponibilizadas as listagens dos pacientes que aguardam por consultas com 
especialistas, exames e cirurgias na rede pública do Município de Lajeado, 
respeitando a Lei Municipal nº 10.517/2017. 
 
- Solicita a instalação de cerca de madeira (aproximadamente 1 metro de altura) 
no entorno da pracinha de brinquedos localizada junto ao Parque Professor 
Theobaldo Dick. Esta medida busca evitar que crianças saiam correndo da 
pracinha de brinquedos em direção à Rua Santos Filhos. Este é um desejo de 
muitas famílias que utilizam o Parque, proporcionando mais tranquilidade aos 
pais e maior segurança às crianças. 
 
WALDIR SÉRGIO GISCH (Ind. 087) 
 
- SESP: Solicita que seja reduzido o espaço da parada de ônibus na Av. 
Benjamin Constant nº 2361, de 2 (dois) coletivos para 1 (um) coletivo, como 
sempre foi no local até a última efetuada pelo Setor de Trânsito. Esta alteração 
permitirá a ampliação do estacionamento de 15 minutos no local, pois com a 
mudança implantada o comércio do local foi prejudicado reduzindo 
drasticamente o número de clientes e por consequência o faturamento dos 
mesmos. 
 
PAULO ADRIANO DA SILVA (Req. 190 e 191/2018) 
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Req. 190/2018 – Solicita espaço para falar sobre o Pronto Socorro do Hospital 
Bruno Born de Lajeado. 
 
Req. 191/2018 – Requer a Secretaria de Segurança Pública que solicite a Brigada 
Militar mais segurança, com Policiamento diário no período da noite, na 
passarela que se encontra em frente ao Shopping de Lajeado. Esta solicitação 
vem a atender a necessidade de nossa comunidade. 
 
WALDIR BLAU (Ind. 088) 
 
- SEOSP: A pedido de moradores solicita a retirada de algumas árvores junto a 
academia ao ar livre em Conventos, devido à umidade principalmente na parte 
da manhã. 
 
EDERSON FERNANDO SPOHR (Req. 192 e 193/2018 e Ind.089) 
 
Req. 192/2018 – Solicita que o Poder Executivo informe quais são as atribuições 
firmadas em contrato da Prefeitura Municipal com a empresa responsável pela 
roçada e capina na cidade. Diariamente são feitas denúncias da má qualidade 
do serviço. 
 
Req. 193/2018 – Solicita que o Poder Executivo informe quando serão instaladas 
novas placas de sinalização no túnel da RS 130, na divisa dos bairros Campestre 
e São Cristóvão. É de extrema importância a colocação de placas, uma vez que a 
falta de algumas e a duplicidade de outras, limitam aos motoristas a 
entenderem quem realmente tem preferência na via. 
 
- SEOSP: Solicita com urgência reparos na boca de lobo e na cama de asfalto em 
frente à empresa Auto Peças Apolo, na Avenida Benjamin Constant n° 2558, no 
bairro Florestal. Por diversas vezes foi solicitado reparos nesta localidade, mas 
até hoje nada foi feito. Pedimos atenção total neste problema, a fim de evitar 
graves acidentes. 
************************************************************************************ 

   Sala Presidente Tancredo de Almeida Neves,   17  de abril  de 2018. 
 

 

 

 


