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        CÂMARA DE VEREADORES DE LAJEADO 
          Estado do Rio Grande do Sul 

   Sessão Ordinária realizada no dia   03/07/2018 

      BOLETIM Nº  022-02/2018 

                   E X P E D I E N T E 

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

PODER EXECUTIVO: 
 

- PL nº 82-02/2018 – Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir Crédito 
Suplementar. 
 

- PL nº 83-02/2018 – Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir Crédito 
Especial 
 
- PL nº 84-02/2018 – Altera a Lei nº 3.848, de 17 de dezembro de 1990. 
 
- PL nº 85-02/2018 – Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir Crédito 
Especial. 
 
- PL nº 86-02/2018 – Autoriza o Poder Executivo Municipal a locar imóvel para 
a realização de Curso de Formação de Soldados da Brigada Militar, para o Vale 
do Taquari. 
 
- PL nº 87-02/2018 – Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir Crédito 
Especial e Suplementar. 
 
- Ofício nº 311-02/2018 – Em atenção ao Ofício nº 935/2017 vereador Carlos E. 
Ranzi – o novo regime jurídico dos servidores estatutários do Município está 
em fase de revisão final. 
 
- Ofício nº 364-02/2018 – Em atenção ao Ofício nº 306/2018 vereador Ederson F. 
Spohr – construção de um abrigo para as crianças EMEF São Bento. 
 
- Ofício nº 382-02/2018 – Em atenção ao Ofício nº 308/2018 vereador Ederson F. 
Spohr – Requerimentos que vem sendo protocolados com matérias típicas de 
Indicação, por isso a demora nas respostas.  
 
- Ofício nº 421-02/2018 – Mensagem Retificativa PL nº 070, de 30 de maio de 
2018. 
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 - Ofício nº 424-02/2018 – Em atenção ao Ofício nº 382/2018 vereadora Arilene 
M. Dalmoro – criação de um espaço para abrigar moradores de rua. 
 
- Ofício nº 425-02/2018 – Em atenção ao Ofício nº 322/2018 vereador Carlos E. 
Ranzi – correção das nomenclaturas das vias citadas no Código 3 do Anexo III 
da Lei nº 7.650/2006. 
 
- Ofício nº 426-02/2018 – Em atenção ao Ofício nº 376/2018 vereador Waldir 
Blau – Posto do bairro Montanha, referente Centro de Odontologia (extração de 
dentes) 
 
- Ofício nº 427-02/2018 – Em atenção ao Ofício nº 354/2018 vereador Carlos E. 
Ranzi – Estabelecer Parceria Público-Privada, revitalizar e manter os banheiros 
de praças e parques do Município. 
 
- Em atenção ao Ofício nº 355/2018 vereador Carlos E. Ranzi - Estabelecer 
Parceria Público-Privada, implantar um programa de compartilhamento de 
bicicletas no Município. 
**************************************************************************************** 
CARLOS EDUARDO RANZI: (Projeto de Lei CM N° 029-02/2018) 

- Projeto de Lei CM N° 029-02/2018 – Modifica o artigo 1° da Lei Municipal n° 
7.507 de 02 de janeiro de 2006, que dispõe sobre a obrigatoriedade das agências 
bancárias em atender os usuários dos serviços, em tempo razoável. 
**************************************************************************************** 
WALDIR SÉRGIO GISCH (Req. 360 e 361/2018) 
 
Req. 360/2018 – Solicita ao Poder Executivo que notifique os proprietários dos 
lotes abaixo, para que estes façam a calçada de passeio na Rua Irmando R. 
Weisheimer esquina com a Rua Paulo José Schlabitz: 
Setor: 12  Quadra: 48 Lote: 230 
Setor: 12  Quadra: 35 Lote: 1097 
Setor: 12  Quadra: 35 Lote: 1112 
 
Req. 361/2018 – Solicita ao Poder Executivo que estude a elaboração de projeto 
ou alteração no Código Tributário, passando aos proprietários de imóveis 
quando da poda de árvores em pátios a responsabilidade pela destinação 
correta do material, caso contrário que recolha uma taxa para execução pelo 
Poder Público. 
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PAULO ADRIANO DA SILVA (Ind.146) 
 
- SEOSP: Reforma do calçamento e dos bueiros da Rua da divisa, no trecho 
compreendido da Avenida Beira Rio até seu final, no Bairro Morro 25. 
 
- SEOSP: Solicita uma operação tapa buraco na cidade de lajeado, nas ruas e 
avenidas, conforme lista abaixo. 
 
* Avenida Beira Rio, trecho da Parada 8 (oito) até a Rua da Divisa, bairro Morro 
25; 
 
* Avenida Senador Alberto Pasqualini, trecho do trevo de Lajeado até a 
empresa E. Dörr, no bairro São Cristóvão; 
* Rua João Aboutt, em toda extensão, no bairro Centro; 
* Rua Bento Gonçalves, em toda sua extensão, no bairro Centro; 
* Rua Bento Rosa, em toda sua extensão, no bairro Hidráulica; 
* Rua Carlos Sphor Filho, em toda sua extensão, no bairro Moinhos; 
* Avenida Presidente Castelo Branco, em toda sua extensão, no bairro Moinhos; 
* Rua Pedro Theobaldo Breitenbach, em toda sua extensão, no bairro 
Conventos. 
 
CARLOS EDUARDO RANZI (Req. 362 e 374/2018) 
 
Req. 362/2018 – Solicita a Secretaria da Saúde e ao Instituto Continental de 
Saúde (ICOS) esclarecimentos acerca da rescisão dos contratos de trabalho dos 
64 funcionários que não continuarão atuando junto aos Postos de Saúde, bem 
como a situação dos 61 funcionários que continuarão desempenhando suas 
atividades nestes locais, que agora estão sendo gerenciados pela Univates. 
 
Req. 374/2018 – Solicita ao Departamento de Trânsito as seguintes informações: 
a) Quantidade de multas emitidas pelos Fiscais de Trânsito e posteriormente 
anuladas nos últimos 18 meses. 
b) Quantidade de acidentes de trânsito com vítimas fatais nos últimos 18 meses 
no perímetro urbano de Lajeado 
c) Motivos pelos quais não é utilizado o Talonário Eletrônico de Multas (TEM), 
disponibilizado pelo Detran/RS. O TEM funciona como substituto do talonário 
em papel, registrando as infrações diretamente no sistema. Eliminando a etapa 
da digitação, o TEM reduz muito a possibilidade de erros decorrentes do 
preenchimento incorreto que resultam em anulação do auto. O sistema aponta 
características que não conferem com o veículo autuado (cor, marca, modelo), 
assinala a ausência de dado de preenchimento obrigatório, etc. O TEM também 
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permite consultas ao cadastro de veículos e condutores, e pode solucionar 
dúvidas do agente nos códigos e enquadramentos das infrações. 
 
WALDIR BLAU (Ind.147) 
 
SEOSP: Solicita com urgência o conserto dos buracos da Rua Paulo Emílio 
Thiesen, no bairro Olarias. 
 
ERNANI TEIXEIRA DA SILVA (Req. 363/2018 e Ind.148) 
 
Req. 363/2018 – Solicita o envio de ofício à Empresa de Telecomunicações Oi, 
solicitando a remoção do orelhão situado na Rua Safira, em frente à residência 
de nº 091, no Bairro Igrejinha, pois o mesmo está inativo e ainda atrapalha a 
entrada de garagem. Foto Anexa. 
 
- Solicita a colocação de piso (concreto) no abrigo (parada de ônibus) localizado 
na Rua Diamante, no Bairro Igrejinha, pois nos dias chuvosos se acumula muito 
barro, dificultando aos usuários que dependem de ônibus. Foto Anexa. 
 
- Solicita a construção de calçada de passeio, em frente a Área de Lazer, situada 
na Rua Jade, no Bairro Igrejinha. Foto Anexa. 
 
- Solicita com urgência o fechamento dos buracos na Rua Erny José 
Bruinsmann, no Bairro Olarias. Foto Anexa. 
 
- Solicita com urgência o fechamento dos buracos na Rua João Abott, no Bairro 
Centro, pois a mesma está intransitável. 
 
- Solicita ao Departamento de Trânsito a repintura da faixa de segurança no 
quebra-molas da Rua Henrique C. Becker, em frente a EMEI Sabor de Infância, 
no Bairro Igrejinha. Fotos Anexas. 
 
- Conserto da tela de proteção ao redor do campo de futebol localizado na Rua 
Cristiano Schneider, ao lado do Posto de Saúde, no Bairro Olarias. Fotos 
Anexas. 
 
- Solicita o recolhimento do lixo verde e entulhos na Rua Venâncio Aires 
esquina com a Rua Jade, no Bairro Igrejinha. Fotos Anexas. 
 
- Solicita a colocação de asfalto na Rua Ametista, no Bairro Igrejinha, pois nela 
há vários buracos, o que causa dificuldades aos usuários. Foto Anexa. 
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SERGIO MIGUEL RAMBO (Req. 370 e 377/2018 e Ind. 149) 
 
Req. 370/2018 – Solicita espaço para falar sobre:  Lajeado ser a 6ª melhor cidade 
do Brasil em desenvolvimento. 
 
Req. 377/2018 – Solicita que seja encaminhado uma moção de repúdio ao Sr. 
Valter Casimiro, Ministro dos Transportes e a Agência Nacional de Transportes 
Terrestres-ANTT, contra a concessão e instalação de pedágio na BR 386 por não 
ter levado em conta as sugestões apresentadas em várias audiências públicas 
realizadas na região. O objetivo das audiências públicas era justamente ouvir os 
anseios da comunidade local, onde as praças de pedágios irão ser instaladas. 
Empresários locais estão preocupados com os impactos na desaceleração no 
comércio que os pedágios irão gerar. 
 
- SEOSP: Troca de lâmpada na rua Etwino Theobaldo Thomas nº 667, no Bairro 
Planalto. 
 
- SEOSP: Colocação de uma lixeira em frente a área verde localizada na rua 
Erny José Bruinsmann, no bairro Igrejinha. Devido ao acumulo de lixo na área 
verde os moradores estão solicitando uma lixeira no local. 
 
- SEOSP: Solicita o fechamento de buracos no asfalto na rua Paulo Emílio 
Thiesen, em frente ao posto de molas do Zé (perto do Country Club), no Bairro 
Olarias. 
 
- SEOSP: Solicita a colocação de brita na rua Waldemar Lepnitz até o final da 
rua, os últimos moradores ficaram sem material na rua, estão indignados 
porque pagam seus impostos como os outros e toda vez que a referida rua é 
feita ficam de fora, até se comprometem em espalhar o material na rua se o 
mesmo a prefeitura fornecer. 
 
- SEOSP: Solicita a colocação de brita na rua Carlos Gomes, em frente ao nº 710, 
no Bairro Centenário, devido ao acumulo de terra vermelha na rua. 
 
ANTÔNIO MARCOS SCHEFER (Req. 371, 372 e 373/2018 e Ind. 150) 
 
Req. 371/2018 – Solicita ao Poder Executivo que estude a possibilidade de que 
além da doação de materiais para a construção de residências seja também 
fornecida a mão de obra, visto que muitas pessoas que recebem não constroem 
suas casas pois não possuem condições financeiras para arcar com o pagamento 
do profissional para fazê-las. 
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Req. 372/2018 – Solicita ao Poder Executivo que verifiquem a possibilidade da 
abertura de uma saída para os alunos na rua de cima da Escola Vida Nova, no 
bairro Conventos, visto que segundo informações de pais de alunos que 
frequentam a mesma, isto iria facilitar muito o trânsito, principalmente em dias 
de chuva. 
 
Req. 373/2018 – Solicita envio de ofício à Companhia Riograndense de 
Saneamento-CORSAN para que informe o motivo de estar ocorrendo a 
continua falta de água no bairro Santo André, e que sejam tomadas as devidas 
providências. 
 
- Trânsito: Solicita a colocação de um quebra-molas ou de algum outro tipo de 
redutor de velocidade na Rua Ana Maria Schüler Azambuja nº 1567, no bairro 
Montanha, visto que os moradores reclamam do perigo de acidentes devido à 
alta velocidade que os veículos circulam no local. 
 
- SAURB: Recolhimento de lixo verde nos endereços citados abaixo, visto que os 
mesmos podem gerar a grande proliferação de insetos e animais peçonhentos 
nestes locais. 
* Rua da Dr. Adalberto Breier, proximidades da residência n° 182, no bairro 
Moinhos. 
* Rua Allan Kardec, no bairro Moinhos. 
* Rua São Pedro, no bairro Moinhos. 
* Rua Maria Tereza Mallmann, no bairro Moinhos. 
 
- SEOSP: Solicita que sejam tomadas as devidas providências quanto aos blocos 
de calçamento que se encontram em frente à Escola Otília Corrêa de Lima, no 
bairro São Cristóvão, visto que os mesmos podem gerar acidentes 
principalmente com as crianças que frequentam o local. 
 
ADI CERUTTI (Ind. 151) 
 
- Solicita o conserto dos telhados dos Ginásios 1 e 2 no Parque do Imigrante e 
ainda colocação das telhas nas laterais no Ginásio 1, pois muitas estão soltas e 
outras foram arrancadas. 
 
MARIELA PORTZ (Req. 375/2018) 
 
Req. 375/2018 – Solicita espaço para falar sobre os dados do índice de 
desenvolvimento Municipal Firjan. 
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NILSON DO ARTE (Req. 376/2018 e Ind. 152) 
 
Req. 376/2018 – Solicita espaço para falar sobre Alimentos. 
 
- Reforma do pavimento da rua Carlos Spohr Filho no entroncamento com o 
trevo da RS 130. Muitas imperfeições e buracos na via. 
 
- Recolhimento de lixo verde nas Ruas do bairro Conservas. 
 
- Recolhimento de lixo verde nas Ruas dos bairros Moinhos e Florestal. Várias 
ruas estão parcialmente obstruídas por causa do lixo verde acumulado. Ex: Rua 
São Pedro trecho entre a Rua Pedro Kolling e Carlos Spohr Filho. 
 
- Recolhimento de lixo verde na Av. Senador Alberto Pasqualini, desde a Av. 
Amazonas até a Av. Rio Grande do Norte, no Bairro Universitário. 
 
- Solicita a instalação de uma faixa elevada para travessia de pedestres na rua 
Rio Grande do Sul, trecho compreendido entre as ruas Paul Harris e João 
Goulart, no bairro Campestre. Pois é grande o número de crianças que 
atravessam essa rua por dia para ir à escola. 
 
EDERSON FERNANDO SPOHR (Req. 364, 365, 366, 367, 368 e 369/2018) 
 
Req. 364/2018 – Solicita ao Poder Executivo quais os motivos de tanto atraso nas 
obras de melhorias da boca de lobo e na camada asfáltica em frente à empresa 
Auto Peças Apolo, na Avenida Benjamin Constant n° 2558, bairro Florestal. 
(PEDIDO FEITO MAIS DE SEIS VEZES E QUE ATÉ HOJE NÃO FOI 
RESPONDIDO OU TOMADO PROVIDÊNCIAS). 
 
Req. 365/2018 – Solicita ao Poder Executivo quais são os motivos de tanto atraso 
na colocação de mais placas sinalizadoras na rotatória do túnel que liga os 
bairros São Cristóvão e Campestre. Esta demanda já foi solicitada em outra 
oportunidade e até o momento não fomos atendidos. Vale ressaltar o 
movimento intenso neste local e os perigos constantes que enfrentam os 
motoristas e pedestres diariamente. 
 
Req. 366/2018 – Solicita ao Poder Executivo quais são os motivos de tanto atraso 
na implantação da academia ao ar livre no bairro São Bento. No início de 2017 
foi constatado por este Vereador que o piso da academia para este bairro foi 
feito em um terreno particular. Tomadas as devidas providências e feita a troca 
de local, moradores aguardam pela instalação da nova academia para o bairro 
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em área já definida. (PEDIDO FEITO E AGUARDANDO A MAIS DE UM ANO 
E MEIO). 
 
Req. 367/2018 – Solicita ao Poder Executivo que informe quando serão 
adaptadas, com tempo para a travessia de pedestres, as sinaleiras do 
cruzamento da Avenida Benjamin Constant com rua Santos Filho, no bairro 
Centro. Este cruzamento é de grande movimento durante todo o dia e a falta 
deste mecanismo já gerou muitos acidentes. Solicitamos providências urgentes. 
(SOLICITAÇÃO JÁ ENCAMINHADA NOS DIAS 02 DE ABRIL, 15, 22, 28 DE 
MAIO DE 2018 E ATÉ O MOMENTO NADA FOI FEITO). 
 
Req. 369/2018 – Solicita ao Poder Executivo que informe os motivos que 
levaram ao preterimento do fechamento da quadra poliesportiva coberta no 
Bairro Moinhos D’ Água, conforme previsto no Projeto de Lei n° 011 de 29 de 
Janeiro de 2018, em detrimento a reforma do pavimento do Centro Esportivo 
Municipal no Bairro São Cristóvão. 
 
Req. 368/2018 – Solicita ao Poder Executivo os motivos do atraso de algumas 
respostas de ofícios encaminhadas através de requerimento. Lembramos que, 
conforme o artigo 215 do Regimento Interno da Câmara de Vereadores de 
Lajeado, em seu parágrafo segundo, informa que: 
‘’Os pedidos de informações devem ser encaminhados ao Prefeito, que terá o 
prazo de trinta dias contados da data do recebimento para prestá-las’’. Já o 
parágrafo quarto do mesmo artigo garante que: ‘’Esgotado o prazo para a 
resposta, o Presidente reitera o pedido, acentuando esta circunstância, dando 
conhecimento ao Plenário e remetendo a documentação à Comissão de Justiça e 
Redação para que proceda nos termos da lei’’. A mesma regra está prevista no 
artigo 46, X, da Lei Orgânica Municipal: ‘’Prestar, por escrito e no prazo de 
trinta dias, as informações que a Câmara de Vereadores solicitar, a respeito dos 
serviços a cargo do Poder Executivo’’.  
*********************************************************************************** 

   Sala Presidente Tancredo de Almeida Neves,   03  de  julho  de 2018. 
 


