
Página 1 de 7 

 

        CÂMARA DE VEREADORES DE LAJEADO 
          Estado do Rio Grande do Sul 

   Sessão Ordinária realizada no dia   26/06/2018 

      BOLETIM Nº  021-02/2018 

                   E X P E D I E N T E 

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

PODER EXECUTIVO: 
 

- PL nº 79-02/2018 – Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir Crédito 
Especial. 
 

- PL nº 80-02/2018 – Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir Crédito 
Especial. 
 
- PL nº 81-02/2018 – Autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar serviços 
de demolição, limpeza e transporte de material em imóvel particular. 
 
- Ofício nº 367-02/2018 – Em atenção ao Ofício nº 107/2018 vereador Ederson F. 
Spohr – Atendimento nas repartições da Prefeitura nas sextas-feiras. 
 
- Ofício nº 368-02/2018 – Em atenção ao Ofício nº 294/2018 vereador Ederson F. 
Spohr – Solicitação não atendida por não haver tempo hábil. 
 
- Ofício nº 370-02/2018 – Em atenção ao Ofício nº 973/2017 vereador Ederson F. 
Spohr – Atividades da Semana Farroupilha CTGs e Piquetes. 
 
- Ofício nº 389-02/2018 – Em atenção ao Ofício nº 0293/2018 vereador Antônio 
M. Schefer – rampa de acesso na entrada do Posto de Saúde  - Conservas. 
 
- Em atenção ao Ofício nº 0297/2018 vereador Sérgio M. Rambo – anexo valores 
provenientes de recursos do Governo Federal, Estadual e Emendas 
Parlamentares. 
 
- Ofício nº 399-02/2018 – Em atenção ao Ofício nº 120/2018 vereador Paulo A. 
da Silva – banheiros da Praça da Matriz.  
 
- Em atenção ao Ofício nº 127/2018 vereador Ederson F. Spohr – reforma na 
praça localizada na rua Humaitá – Universitário. 
 
- Ofício nº 401-02/2018 – Em atenção ao Ofício nº 0202/2018 vereador Carlos E. 
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Ranzi – Licitações fornecedores. 
*************************************************************************************** 
MUNICIPAIS: 
 
 - AVAT – convida os Senhores para o 99º  Encontro Regional de Legislativos 
Municipais no dia 30 de junho às 8:30 horas na Câmara de Vereadores de 
Muçum.  
 
- Presidente do COMED Sra. Dirce Scherer, em atenção ao Ofício nº 323-
02/2018,  sobre o espaço mínimo de 1,20 m² por aluno das Escolas Municipais 
de Educação Infantil.    
**************************************************************************************** 
JONES BARBOSA DA SILVA (Req. 338, 339, 340, 341, 342 e 343/2018) 

 
Req. 338/2018 – Solicita ao Departamento de Trânsito o recapeamento asfáltico 
da Rua Carlos Spohr Filho. Solicitação já encaminhada em 22/08/2017. 
 
Req. 339/2018 – Solicita ao Poder Executivo, a revisão da iluminação pública na 
Avenida Décio Martins Costa. 
 
Req. 340/2018 – Solicita à Secretaria de Educação que seja cumprido a Lei 
Federal nº 12.982/2014, a qual garante merenda escolar especial para alunos 
com restrição alimentar. 
 
Req. 341/2018 – Solicita à Secretaria de Obras que seja feita a manutenção da 
pista de rolamento da Rua Joaquim Inácio da Silveira Filho, localizada no bairro 
Campestre. Solicitação já encaminhada em 22/08/2017. 
 
Req. 342/2018 - Solicita ao Departamento de Trânsito a demarcação da via para 
estacionamento de motocicletas na Rua Expedicionários do Brasil, em frente à 
Academia Pódium, no bairro Americano. Solicitação já encaminhada em 
22/08/2017. 
 
Req. 343/2018 – Solicita ao Poder Executivo, a contratação de segurança noturno 
para o Parque Professor Theobaldo Dick. Solicitação já encaminhada em 
22/08/2017. 
 
WALDIR BLAU (Req. 344/2018 e Ind. 140) 

 
Req. 344/2018 – Solicita ao Poder Executivo maior atenção nos arredores da 
Boate Onix, no Bairro Universitário, referente ao barulho nas madrugadas, lixo 
nas ruas e providências quanto um estacionamento para os usuários. Conforme 
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protocolo 8519/2018, feito no dia 08/04/2018 pela Associação de Moradores do 
Bairro Universitário. 
 
- Pintura do quebra mola localizado na Av. Senador Alberto Pasqualini n° 2922, 
bairro Universitário, que já não visto devido a pintura fraca. 
 
- Instalação de um novo ponto de iluminação no canteiro central da Av. 
Amazonas com a Av. Senador Alberto Pasqualini. 
 
ADI CERUTTI (Req. 345 e 346/2018) 
 
Req. 345/2018 – Parabenizamos a Administração Municipal, Grupo 
Independente e as entidades parceiras pelo sucesso da festa São João no Parque. 
Apesar do meu tempo foi um sucesso de público e belas programações, mais de 
6.000 pessoas participaram do evento. 
 
Req. 346/2018 – Solicita que seja enviada uma Moção de Apoio ao Deputado 
Estadual do PSOL, Pedro Ruas, pela formação de uma Comissão Parlamentar 
de Inquérito, para investigar os serviços prestados por empresas terceirizadas 

no Rio Grande do Sul, em diversos municípios do Estado. 

  
SERGIO MIGUEL RAMBO (Req. 347/2018) 
 
Req. 347/2018 – Solicita a Secretaria de Obras que enviem a documentação 
referente a construção da estrutura que abriga os reservatórios de água no 
bairro Centenário, tais como: 
* Laudo da vistoria 
* Engenheiro responsável 
* Projeto estrutural 
* ART 
 
NILSON DO ARTE (Req. 348/2018 e Ind. 141) 
 
Req. 348/2018 – Solicita espaço para falar sobre Corrupção. 
 
- Reforma da pavimentação da rua São Leopoldo esquina com a rua Souza 
Junior, no bairro Santo Antônio, pois o asfalto está danificado nesse local, onde 
o fluxo de veículos é grande. 
 
- Recolhimento de lixo verde em várias ruas dos bairros Moinhos e Florestal, 
pois o lixo já está há dias depositado nas ruas, e os moradores estão reclamando 
para que sejam recolhidos. Pedimos que seja feita uma coleta em todas ruas 
destes bairros, pois são muitas para enumerá-las. 
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ARILENE MARIA DALMORO (Req. 349 e 350/2018 e Ind. 142) 
 
Req. 349/2018 – Solicita o envio de ofício à Secretaria da Educação para que seja 
informado as escolas que ainda não receberam os valores referentes ao projeto 
aprovado da lei Orgânica do Município em 2017. 
 
Art. 109 - O Município aplicará, no exercício financeiro, valor não inferior a 
trinta por cento (30%) da receita, na manutenção e desenvolvimento do ensino 
municipal. 
§ 1° Eventual diferença que implique o não atendimento em 2017 dos recursos 
mínimos (30%) da receita, previstos no caput deste artigo deverá ser acrescido 
ao montante mínimo previsto em 2018, a ser destinado equitativamente a todos 
os educandários do município para utilização exclusiva em plano de prevenção 
contra incêndio - PPCI-, reformas e equipamentos, sem prejuízo do montante 
mínimo do exercício de 2018 e das sanções cabíveis. 

 
Req. 350/2018 – Solicita envio de ofício à Secretaria de Segurança Pública, para 
que seja feita a fiscalização da existência de placas proibindo o tráfego de 
caminhões na Travessa Brasilino Coutinho, onde os moradores reclamam que a 
rua foi pavimentada com grande dificuldade e a mesma está bem danificada 
devido ao fluxo dos caminhões da Prefeitura Municipal do nosso município. 
 
- SEMA: Solicita a colocação de uma lixeira grande na Rua da Divisa, em frente 
ao n° 1293, onde já existe uma, devido a excesso de lixo depositado por todos 
moradores da localidade. Também o conserto da lixeira lá existente que está 
sem fundo, e desta forma o lixo está sempre no chão causando diversos 
problemas. 
 
- SOSUR: Providenciar a manutenção de um poste pendido na Rua Arthur 
Bernardes n° 194, no Bairro São Cristóvão. O mesmo está na iminência de 
causar um acidente, transeuntes não podem caminhar pela calçada devido a 
situação do referido poste. Solicitamos também atenção em toda a extensão da 
Rua Arthur Bernardes bem como na Rua Piauí que também possui buracos a 
vários dias causando transtorno a comunidade. 
 
ANTÔNIO MARCOS SCHEFER (Req. 351, 352 e 353/2018 e Ind. 143) 
 
Req. 351/2018 – Solicita ao Poder Executivo que sejam tomadas as devidas 
providências quanto a denúncias de que na EMEI Primeiros Passos, no bairro 
Centenário, devido ao perigo do muro existente na mesma cair e também que o 
portão eletrônico estaria estragado, visto o perigo que a situação gera a todos 
que frequentam o local. 
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Req. 352/2018 – Solicita ao Poder Executivo que seja notificado o proprietário 
do terreno localizado na Rua 11 de Junho, em frente a residência nº 185, 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 
e insetos no local. 
 
Req. 353/2018 – Solicita ao Poder Executivo que seja estuda a possibilidade de 
que os médicos possam utilizar tanto o receituário digital quanto o receituário 
médico convencional, devido as reclamações da demora no atendimento. 
 
-SAURB: Recolhimento de lixo verde nos endereços citados abaixo, visto que 
além de obstruir a passagem os mesmos estariam gerando a proliferação de 
insetos e animais peçonhentos no local. 
 
* Rua Ulysses Guimarães, proximidades da residência nº 448, no bairro 
Olarias. 
 
* Rua Cecilia Meireles, proximidades da residência nº 68, no bairro Centenário. 
 
- SEOSP: Solicita a colocação de uma parada de ônibus na esquina da Rua 
Waldemar Schossler, proximidades da residência nº 849, no bairro Moinhos 
d´Água, pois os moradores reclamam de não terem onde se abrigar para 
aguardar o ônibus principalmente em dias de chuva ou calor intenso. 
 
- Trânsito: Solicita a colocação de um quebra-molas ou de algum outro tipo de 
redutor de velocidade na Rua Guilhermina Bucker nº 601, no bairro Conservas, 
visto que os moradores reclamam do perigo de acidentes devido à alta 
velocidade que os veículos circulam no local. 
 
- SEOSP: Colocação de piso e conserto do telhado na parada de ônibus 
localizada na interseção da Rua Bento Rosa com a Rua Raimundo Schmidt, no 
bairro Hidráulica, pois os moradores reclamam de que em dias de chuva ocorre 
o alagamento da mesma gerando transtornos a todos. 
 
MARIELA PORTZ (Req. 354/2018) 
 
Req. 354/2018 – Solicita espaço para falar sobre Sistemas de Gestão e Controle 
no Serviço Público. 
 
EDERSON FERNANDO SPOHR (Req. 355 e 356/2018 e Ind.144) 
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Req. 355/2018 – Solicita ao Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem – 
DAER, para que sejam instaladas lombadas eletrônicas na RST 453. A primeira 
em frente à PAP Urbanizadora e a segunda próxima à Fabi Compensados. 
Solicitamos também melhorias na sinalização do trecho acima citado. 
 
Req. 356/2018 – Solicita ao Poder Executivo que façam um estudo e após a 
instalação de uma lombo faixa no final da Rua Cecília Catarina Sulzbach, 
esquina com a rua das Palmeirinhas, no bairro Santo André. 
 
- SEOSP: Solicita melhorias em toda extensão da rua Augusto Adolfo Scherer, 
bairro São Bento. 
 
- SEOSP: Solicita a limpeza de parte da sanga junto à rua Augusto Adolfo 
Scherer, bairro São Bento. A limpeza ajudará a evitar o transbordo da sanga 
causando estragos na rua e inundação de residências. 
 
- SEOSP: Solicita que faça a extensão da rede de luz da rua “F” do loteamento 
Probairro II, no bairro São Bento. Será necessário a instalação de um poste, 
fiação e ponto de luz. 
 
- SEOSP: Solicita melhorias no acesso à rua Aldino Weiss, no bairro Conventos. 
 
PAULO ADRIANO DA SILVA (Req. 357/2018) 
 
Req. 357/2018 – Solicita espaço para falar sobre a falta de vagas em creche nas 
EMEI’s do Município de Lajeado. 
 
ERNANI TEIXEIRA DA SILVA (Ind. 145) 
 
- Patrolamento, colocação de material (saibro/brita) na Rua Hugo Welter, rua 
esta que liga os Bairros Jardim do Cedro e Floresta, a qual encontra-se em 
precário estado de conservação, contendo várias valetas e buracos, causando 
enormes dificuldades aos usuários. 
 
- Solicita a colocação de piso (concreto) no abrigo (parada de ônibus) localizado 
na Rua Octávio Trierweiler esquina com a Rua Henrique Stein 
Filho, no Bairro Jardim do Cedro, pois nos dias chuvosos se acumula muito 
barro, o que dificulta aos usuários que dependem de ônibus. Foto Anexa. 
 
- Solicita a colocação de braço suporte com lâmpada em três postes na Rua Érico 
Welter, no Bairro Floresta, pois entre a residência de nº 1150 até a residência de 
nº 1067, que está totalmente às escuras. Foto Anexa. 
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- Conserto e pintura dos brinquedos na Praça de Lazer situada na Rua Santo 
Inácio, no Bairro Hidráulica, pois os mesmos estão danificados. Foto Anexa. 
 
- Solicita a colocação de placa indicativa da Rua denominada de Celso Sieben, 
no Bairro Floresta, pois os correios não a localizam para a entrega de 
correspondências. 
 
- Solicita a poda das árvores existentes na Praça de Lazer situada na Rua Santo 
Inácio, Bairro Hidráulica. Fotos Anexas. 
 
- Limpeza e o deslocamento das lixeiras existentes na Rua Arnoldo Uhry, em 
frente ao sobrado nº 1423, no Bairro Jardim do Cedro, reivindicação esta dos 
moradores da referida rua. 
 
- Reitera o pedido para a limpeza e 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. 
 
- Conserto da tela de proteção ao redor da quadra esportiva, juntamente a Praça 
de Lazer, no Bairro Hidráulica. Fotos Anexas. 
 
ILDO PAULO SALVI (Req. 358 e 359/2018) 
 
Req. 358/2018 – Solicita ao Poder Executivo, a previsão de início das obras de 
recapeamento asfáltico das Avenidas e Ruas Beira Rio, Benjamin Constant, 
Alberto Pasqualini, Carlos Sphor Filho, João Abbot, entre outras vias, em 
precário estado de conservação, impondo riscos e prejuízos aos usuários. 
Salientamos a urgência em recuperar as referidas vias, solicitando a pedido dos 
contribuintes o imediato início das obras. 
 
Req. 359/2018 – Solicita ao Poder Executivo que estude a viabilidade em alocar 
recursos necessários a uma progressiva e constante obra de reforma de calçadas 
existente, ou construção de novas, onde necessário for, para o bom fluxo de 
pedestres nas vias públicas de nossa cidade, tendo como modelo o PL 069-
02/2018 que possibilitara a reforma da Rua Júlio de Castilhos, a qual já recebeu 
volumoso recurso quando de sua reforma a sete anos atrás. Salientamos que há 
muito tempo vem se programando e cobrando a iniciativa dos proprietários dos 
imóveis, no que tange às reformas das calçadas, mas muito pouco de resultado 
positivo, o que tem resultado em prejuízo aos pedestres, com graves acidentes, 
em especial aos idosos e demais pessoas com dificuldade de locomoção. 
************************************************************************************ 

   Sala Presidente Tancredo de Almeida Neves,   26  de  junho  de 2018. 


