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        CÂMARA DE VEREADORES DE LAJEADO 
          Estado do Rio Grande do Sul 

   Sessão Ordinária realizada no dia   12/06/2018 

      BOLETIM Nº  019-02/2018 

                   E X P E D I E N T E 

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

PODER EXECUTIVO: 
 
- PL nº 72-02/2018 – Inclui eventos na Lei Municipal nº 10.546, de 27 de 
dezembro de 2017, que aprovou o Calendário de Eventos do Município de 
Lajeado para o exercício de 2018. 
 
- Ofício nº 350-02/2018 – Resposta ao Ofício nº 278/2018 sobre a solicitação de 
melhorias na EMEI Criança Esperança do Bairro Conservas. 
 
- Ofício nº 362-02/2018 – Resposta ao Ofício nº 252/2018 sobre a instalação de 
uma escada de emergência na EMEI Gente Miúda do Bairro Hidráulica.  
 
- Ofício nº 388-02/2018 – Em atenção ao Ofício nº 315/2018 vereador Antônio 
Marcos Schefer – notificações emitidas aos munícipes que possuem dívida 
ativa. 
 
- Ofício nº 390-02/2018 – Em atenção ao Ofício nº 279/2018 vereador Antônio 
Marcos Schefer – consultas de emergência no Posto de Saúde Conservas. 
 
- Ofício nº 361-02/2018 – Em atenção ao Ofício nº 391/2018 vereador Ernani T. 
da Silva – contratação de um médico pediatra para o Posto de Saúde bairro 
Universitário. 
 
- Em atenção ao Ofício nº 237/2018 vereador Ernani T. da Silva –– contratação 
de médicos para o Posto de Saúde bairro Universitário. 
 
- Em atenção ao Ofício nº 240/2018 vereador Carlos E. Ranzi – listagem de 
pacientes aguardando consultas com especialistas. 
**************************************************************************************** 
MOZART PEREIRA LOPES (Req. 316/2018) 

 
Req. 316/2018 - Solicita a possibilidade da formação de uma comissão de 
vereadores, para atuarem junto aos órgãos dos poderes Executivo e Legislativo 
das esferas estaduais e federais, com o objetivo de reverterem a tutela do 



Página 2 de 6 

 

domínio do trecho da BR 386 entre o viaduto da RS 130 em Lajeado até o acesso 
ao bairro Boa União, em Estrela, do Estado para União.  
 
MARIELA PORTZ (Req. 317/2018) 

 
Req. 317/2018 – Solicita espaço para falar sobre a importância dos Bombeiros 
Voluntários para nossa região. 
 
WALDIR BLAU (Req. 318 e 319/2018) 

 
Req. 318/2018 – Solicita o envio de ofício a administração da EGR manifestando 
o voto de Repúdio pela má conservação da Rodovia de Lajeado a Santa Cruz do 
Sul e pela falta de investimentos em obras no Vale do Taquari. 
 
Req. 319/2018 – Solicita ao Secretário da Saúde que informe o motivo da 
demora de dois meses ou mais para os agendamentos de extração de dentes no 
Posto Montanha. 
 
CARLOS EDUARDO RANZI (Req. 320/2018) 
 
Req. 320/2018 – Solicita espaço para falar sobre as emendas do Projeto de Lei n° 
064/2018. 
 
ANTÔNIO MARCOS SCHEFER (Req. 321 e 322/2018 e Ind. 130) 
 
Req. 321/2018 – Solicita ao Poder Executivo que seja notificado o proprietário 
do terreno localizado na Rua Liberato Salzano Vieira da Cunha, em frente à 
residência nº 42, no bairro São Cristóvão, e que sejam tomadas as devidas 
providências pois o mato está altíssimo, causando uma grande proliferação de 
ratos e insetos no local. 
 
Req. 322/2018 – Solicita à Companhia Riograndense de Saneamento-CORSAN 
para que sejam tomadas as devidas providências quanto a um vazamento de 
água na Rua Liberato Salzano Vieira da Cunha, no bairro São Cristóvão, nas 
proximidades da pinguela existente na mesma, visto o desperdício eminente de 
água no local. 
 
- SEOSP: Colocação de bancos de assento na parada de ônibus localizada na 
Rua Adolfo Kauffmann, proximidades do Mercado Zago, no bairro Centenário, 
pois os moradores reclamam de não terem onde se sentar para aguardar os 
ônibus. 
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- SEOSP: Patrolamento e colocação de materias (brita/saibro) nos endereços 
citados abaixo, pois segundo moradores as mesmas se encontram cheias de 
buracos dificultando a travessia nestes locais. 
* No final da Rua Braulino dos Santos Costa, no bairro Jardim do Cedro, parte 
onde não possui calçamento. 
* Rua Alfredo Henrique Diedrich, no bairro Floresta. 
 
- SEOSP: Melhorias na Rua Balduino Drexler, no bairro Morro 25, pois os 
moradores reclamam de estar em péssimo estado de conservação. 
 
-SAURB: Recolhimento de lixo verde nos endereços citados abaixo, visto que 
além de obstruir a passagem os mesmos estão gerando a proliferação de insetos 
e animais peçonhentos nestes locais. 
* Na Rua Adão Ely Sobrinho, proximidades das residências nº 42 e nº 66, no 
bairro São Cristóvão. 
* Rua João Avelino Maria, no bairro Conservas. 
 
- SEOSP: Solicita que sejam tomadas as devidas providências quanto ao terceiro 
poste de iluminação pública, localizado após a entrada da Rua Dois Irmãos, no 
bairro Conservas, os moradores reclamam pois mesmo permanecer o dia inteiro 
com a lâmpada acesa, o que gera um maior gasto com iluminação pública. 
 
- SEOSP: Solicita com urgência melhorias na Av. Pedro Teobaldo Breitenbach, 
no bairro Morro Conventos, pois os moradores reclamam da quantidade de 
buracos e do péssimo estado de conservação em que se encontra. 
 
- SEOSP: Solicita que sejam tomadas as devidas providências quanto a um 
vazamento de esgoto que está ocorrendo na Rua Selvino Seltenreich, no bairro 
São Bento, o mesmo está causando grandes transtornos aos moradores devido 
ao mau cheiro e principalmente a lama que gera dificultando a travessia na 
mesma. Imagens em anexo. 
 
ARILENE MARIA DALMORO (Req. 323 e 328/2018) 
 
Req. 323/2018 – Solicita ao Poder Executivo que providencie a pintura da faixa 
amarela na rua Pinheiro Machado n° 608, no bairro Centro, pois devido a 
empresa dar assistência à saúde e possuir ambulância, é necessário o 
atendimento na maior brevidade possível. 
 
Req. 328/2018 – Solicita ao Poder Executivo que crie um espaço (albergue) para 
abrigar os moradores de rua, principalmente durante o inverno, assim como já 
existia. 
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ERNANI TEIXEIRA DA SILVA (Req. 324/2018 e Ind. 131) 
 
Req. 324/2018 – Solicita ao Poder Executivo que notifique o proprietário do 
imóvel situado na Av. Benjamin Constant n° 460, no bairro Centro, pois devido 
ao abandono o local serve para usuários de drogas dormirem e fazerem suas 
necessidades fisiológicas, bem como no pátio há mato e proliferação de baratas, 
ratos e gambás. 
 
- TRÂNSITO: Solicita a instalação de um redutor de velocidade (quebra-molas) 
ou uma faixa elevada na Rua Dois Irmãos, em frente ao prédio de nº 706, no 
Bairro Conservas, pois neste local há uma igreja e os veículos que trafegam em 
alta velocidade. 
 
- Solicita a colocação de piso (concreto) no abrigo (parada de ônibus) localizado 
na Rua Hermes Jaeger, no Bairro Bom Pastor, pois nos dias chuvosos se 
acumula muito barro, o que dificulta aos usuários que dependem de ônibus. 
Foto Anexa. 
 
- Reitera o pedido para erguer a grade da boca de lobo na Av. Senador Alberto 
Pasqualini, em frente ao nº 1883, no Bairro São Cristóvão, os veículos acabam 
batendo devido a grade estar muito baixa. 
 
- Solicita a construção de duas bocas de lobo, na Rua Hermes Jaeger esquina 
com a Rua Cristiano Doemtzbacher, no Bairro Bom Pastor. Fotos Anexas. 
 
- Reforma e pintura dos brinquedos na Praça de Lazer localizada na Rua Artur 
Fucks, no Bairro Bom Pastor, pois os mesmos estão muito danificados. Fotos 
Anexas. 
 
- Colocação de mais algumas lixeiras nos Templos I e II, no Bairro Jardim do 
Cedro, conforme o pedido do síndico. 
 
- Limpeza da valeta na Rua Hermes Jaeger, no Bairro Bom Pastor, para escoar a 
água. Fotos Anexas. 
 
- Conserto da calçada de passeio nas proximidades do córrego da Rua Eugênia 
Melo de Oliveira Kirchheim, no Bairro Bom Pastor. Da forma que está os 
pedestres podem cair e causar acidentes. Fotos Anexas. 
 
- TRÂNSITO: Solicita o rebaixamento da calçada de passeio para os usuários 
cadeirantes na Av. Benjamin Constant esquina com a Rua Santos Filhos, em 
frente a Banca Central, Bairro Centro. Foto Anexa. 
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- TRÂNSITO: Solicita a pintura de uma faixa de segurança na Rua Zeno 
Schmatz, no Bairro Bom Pastor, em frente à Praça de Lazer, para maior 
segurança aos pedestres. Foto Anexa. 
 
NILSON DO ARTE (Req. 324/2018 e Ind. 131) 
 
Req. 325/2018 – Solicita espaço para falar sobre Segurança Pública e pequenos 
furtos. 
 
Req. 329/2018 – Solicita a Secretaria de Obras explicações sobre os 
requerimentos de ponto de luz que ainda não foram efetuados. 
 
- SEOSP: Canos entupidos na rua Maria Helena Barzotto, em frente ao n° 26, no 
Bairro Jardim do Cedro. 
 
- SEOSP: Conserto da via Coronel Chananeco, em frente ao nº 35, no bairro 
Americano. Avaria causada pelo caminhão do recolhimento de lixo. 
 
SEOSP: Conserto de buracos na Av. Carlos Spohr Filho, trecho entre a Rua 
General Osório e o trevo da RS 130. Com a demora do recapeamento e a 
temporada de chuvas, está abrindo muitos buracos nesta via. 
 
SEOSP: Conserto de buracos no entroncamento da Av. Piraí com Av. Senador 
Alberto Pasqualini, no Bairro São Cristovão. 
 
ADI CERUTTI (Req. 327/2018 e Ind. 133) 
 
Req. 327/2018 – Solicita ao Poder Executivo que estude a possibilidade de 
instalar mais pontos de iluminação nas imediações do Trevo da BR 386 até a RS 
130, e faça a troca das lâmpadas queimadas no trajeto do Shopping Lajeado até 
o Posto do Arco, no Bairro Santo André. 
 
- Reitera pedido de informações a Administração Municipal sobre o andamento 
da Lei 10.184. Se já existe dinheiro do fundo em caixa. Quais obras estão 
previstas a serem realizadas? 
 
PAULO ADRIANO DA SILVA (Ind. 134) 
 
- SEOSP: Colocação de tampa no bueiro da Av. Amazonas, em frente a rótula de 
acesso a Rua Pará, no bairro Universitário. 
 
- SEOSP: Colocação de lixeira na rua Nossa Senhora de Lurdes, existe no local 
um carrinho de supermercado que é ocupado como lixeira. 
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- SEDETAG: Recolhimento de lixo verde e sofás na rua João Avelino Maria 
esquina com a Av. Beira Rio, no bairro Conservas. 
 
SERGIO MIGUEL RAMBO (Req. 326/2018) 
 
Req. 326/2018 – Solicita espaço para falar sobre a situação da ERS 421, no bairro 
Conventos. 
************************************************************************************ 

   Sala Presidente Tancredo de Almeida Neves,   12  de  junho  de 2018. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


