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        CÂMARA DE VEREADORES DE LAJEADO 
          Estado do Rio Grande do Sul 

   Sessão Ordinária realizada no dia   17/07/2018 

      BOLETIM Nº  024-02/2018 

                   E X P E D I E N T E 

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

PODER EXECUTIVO: 
 

- PL nº 91-02/2018 –  Autoriza a contratação temporária de excepcional 
interesse público de 01 (um) agente socioeducativo. 
 
- PL nº 92-02/2018 - Autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder Direito 
Real de Uso de uma área de terrenos urbana à Associação de Moradores do 
Bairro Campestre. 
 
- PL nº 93-02/2018 - Autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder Direito 
Real de Uso de uma área de terrenos urbana ao Esporte Clube União 
Campestre. 
 
- PL nº 94-02/2018 -  - Autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder Direito 
Real de Uso de uma área de terrenos urbana à Associação de Moradores do 
Bairro Imigrante. 
 
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 03-02/2018 - Altera o Art. 46-A e o 
Art. 47, §1º da Lei Complementar nº 02, de 23 de março de 2016, que institui o 
Regime Próprio de Previdência Social do Município de Lajeado e dá outras 
providências. 
 
- Ofício nº 452-02/2018 – Em atenção ao Ofício nº 072/2018 vereador Carlos E. 
Ranzi – pavimentação da Av. Aury Sturmer. 
 
- Em atenção ao Ofício nº 074/2018 vereador Carlos E. Ranzi – instalação de 
banheiros e iluminação junto à área de lazer da rua Zeno Schmatz. 
 
- Em atenção ao Ofício nº 079/2018 vereador Ederson F. Spohr – instalação da 
rede elétrica junto à rua Catarina Amália Gerhardt. 
 
- Em atenção ao Ofício nº 081/2018 vereador Paulo A. da Silva – manutenção e 
recuperação de estradas. 
 



Página 2 de 7 

 

- Ofício nº 462-02/2018 – Em atenção ao Ofício nº 0356/2018 vereador Carlos E. 
Ranzi – valores investidos em Educação no ano 2017. 
 
- Ofício nº 463-02/2018 – Em atenção ao Ofício nº 0314/2018 vereador Antônio 
M. Schefer – implantação de um Banco de Olhos. 
 
- Em atenção ao Ofício nº 0324/2018 vereador Paulo A. da Silva – construção 
Unidade de Saúde Novo tempo. 
 
- Em atenção ao Ofício nº 0326/2018 vereador Ernani T. da Silva – contratação 
de um médico pediatra. 
 
- Ofício nº 464-02/2018 – Em atenção ao Ofício nº 0362/2018 vereador Paulo A. 
da Silva - proposta para diminuir a lista de espera por vagas nas EMEIs. 
****************************************************************************************** 
ENTIDADES: 
 
 - STACIONE – em atenção ao Ofício nº 439-02/2018, a respeito de tapumes de 
obras que invadem vias públicas e ocupam vagas de estacionamento. Informar 
se é cobrado o valor da vaga ou como procedem. 
***************************************************************************************** 
ILDO PAULO SALVI: (Projeto de Lei CM N° 031-02/2018) 

- Projeto de Lei CM N° 031-02/2018 – Altera os dispositivos da Lei Municipal n° 
5.848, de 20 de dezembro de 1996. 
******************************************************************************************* 
MARIELA PORTZ (Req. 395/2018) 
 
Req. 395/2018 – Solicita espaço para falar sobre prevenção a Criminalidade e os 
Projetos da SECEL. 
 
ARILENE MARIA DALMORO (Req. 396/2018) 
 
Req. 396/2018 – Solicita ao Poder Executivo o motivo da demora no 
atendimento das solicitações abaixo citadas, encaminhadas no dia 02 de 
outubro de 2017, Of. Nº 904/2017. 
* Construção de pista de caminhada; 
* Academia ao ar livre; 
* Melhorias na praça (Rua João Sebastiany n° 1377, localizada em frente a 
Unidade de Saúde Montanha Postão). A arborização também deverá ser 
contemplada, pois a comunidade reclama da falta de sombra e ajardinamento. 
Assim, os moradores poderão usufruir de um local mais aprazível e seguro 
para a prática de caminhadas e outros exercícios físicos. 
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SERGIO MIGUEL RAMBO (Ind. 158) 
 
SEOSP: Patrolamento e colocação de material na Rua Pedro Beuren (Alto 
Conventos) até a divisa com Santa Clara. Moradores estão reivindicando que 
seja efetivado com urgência tal serviço devido as más condições que a via se 
encontra. A máquina só está executando a parte inicial da via ao invés de fazer 
toda sua extensão. 
 
SEOSP: Colocação de material na Rua Miguel Paulus, próximo ao nº 566, no 
Bairro Planalto. 
 
SEOSP: Troca da Lâmpada queimada na Rua Henrique Otto Scherer nº 235, no 
Bairro Imigrante (Poste do transformador).  
 
SEOSP: Reencaminhando pedido feito no dia 02 de maio, para que providencie 
uma lixeira na escola de Educação Infantil Semear (antiga instalação da Avícula 
Ledur) situada na ERS 421 nº 1111, no Bairro Conventos. Solicitação feita pela 
própria direção da Escola. 
 
SEOSP: Solicita reparos na Rua Guanabara esquina com a Rua Joaquim Nabuco, 
no Bairro São Cristóvão. 
 
SEOSP: Troca de lâmpada queimada na Rua Carlos Gomes nº 764, no Bairro 
Centenário. 
 
ERNANI TEIXEIRA DA SILVA (Req. 397 e 398/2018 e Ind. 159) 
 
Req. 397/2018 – Solicita envio de ofício ao Diretor do DAER para que seja feito a 
limpeza nas valetas ao lado da pista de rolamento na ERS 413, entre Lajeado e 
Santa Clara do Sul, pois as bocas de lobo constantemente estão entupidas. Fotos 
Anexas. 
 
Req. 398/2018 – Solicita ao Poder Exceutivo que notifique o proprietário do 
terreno localizado na Rua Padre Theodoro Amstad, esquina com a Rua José 
Matias Dresch, no Bairro Florestal, para que o mesmo providencie a limpeza e 
roçada da área, pois a vegetação está altíssima e com a presença de bichos 
peçonhentos. Fotos Anexas. 
 
- Recolhimento do lixo verde na Rua Beija Flor, ao lado da residência de nº 077, 
no Bairro Universitário. 
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- Solicita com urgência o conserto e a pintura dos brinquedos na Área de Lazer 
situada na Rua Beno Leopoldo Weizenmann, na Cohab – Bairro Moinhos. Fotos 
Anexas. 
 
- Solicita o recolhimento do lixo verde na Rua Quinze de Novembro, no Bairro 
Florestal, pois o referido lixo está a mais de 30 dias no local. Fotos Anexas. 
 
- Troca de placa indicativa da Rua denominada de Pedro Álvares Cabral, na 
Cohab – Bairro Moinhos, pois a mesma está totalmente apagada, o que dificulta 
aos correios a localizarem para a entrega de correspondências. Foto Anexa. 
 
- Solicita ao Departamento de Trânsito que seja pintada vagas em oblíquo na 
Av. Benjamin Constant, entre as Ruas Silva Jardim e Oswaldo Aranha, no 
Bairro Centro, pois os veículos estão estacionando de qualquer jeito. Fotos 
Anexas. 
 
- Solicita com urgência uma análise para posteriormente fazer a canalização na 
Rua L, nas proximidades do nº 473, no Bairro Santo Antônio, pois corre muita 
água e esgoto a céu aberto. Fotos Anexas. 
 
PAULO ADRIANO DA SILVA (Req. 399/2018 e Ind. 160) 
 

Req. 399/2018 – Solicita ao Poder Executivo que informe qual foi a Lei que 
criou as divisas do bairro Montanha. Esta solicitação vem a atender a 
vários pedidos de moradores do bairro, devido ao campo municipal estar 
localizado em outro bairro. 
 
- SEOSP: Colocação de um Poste de Iluminação Pública e Luminária na Rua 
Miguel Arenhart nº 180, no bairro Jardim do Cedro. 
 
- SEOSP: Conserto de uma boca de lobo na esquina da Rua Marechal Deodoro 
com a Rua Benjamin Constant, em frente a Padaria Lajeadense, no bairro 
Centro. 
 
- SEOSP: Patrolamento e colocação de brita na Rua Emilio Haas, no bairro 
Jardim do Cedro, em especial perto da casa de nº 457. 
 
ADI CERUTTI (Req. 400/2018) 
 
Req. 400/2018 – Solicita espaço para falar sobre o embelezamento da cidade de 
Lajeado. 
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Req. 403/2018 – Parabeniza o Poder Executivo, Secretaria de Obras e o Piquete 
Morro Santo, pelas obras de melhorias no Parque de Eventos do bairro Floresta. 
 
NILSON DO ARTE (Req. 401/2018) 
 
Req. 401/2018 – Solicita ao Poder Executivo explicações a respeito do 
requerimento 233/2018, que diz respeito ao conserto nas calçadas de passeio da 
rua Santos Filho, que ainda não foi executado. Tratando-se de um local de 
grande fluxo de pedestres está em péssimas condições de uso. 
 
CARLOS EDUARDO RANZI (Req. 402/2018) 
 
Req. 402/2018 – Solicita espaço para falar sobre o programa de Nota Fiscal 
Gaúcha, Capeamento asfáltico e Rotatórias. 
 
EDERSON FERNANDO SPOHR (Req. 404/2018 e Ind. 161) 
 
Req. 404/2018 – Solicita ao Poder Executivo que estude a viabilidade de 
transformar toda a rua Coelho Neto, no bairro São Cristovão, em via 
preferencial. 
 
- SEOSP: Patrolamento e a colocação de material na rua Élio Schlosser, no bairro 
Conventos. Pede também que seja feito a mudança de local de um poste de luz, 
que hoje está atrapalhando o trânsito e gerando risco de acidentes. Moradores 
pedem urgência, pois já fazem 4 anos que estas e outras melhorias são pedidas e 
nada é feito. 
 
- SEMA: Solicita a instalação de uma placa de ‘’proibido jogar entulho’’, 
próximo a uma lixeira na rua Nicolau Junges, em frente a casa de n° 280. 
Moradores reclamam que muitas pessoas descartam restos de construção, sofás 
e outros tipos de porcarias neste local. 
 
- SEOSP: Colocação de uma carga de brita ou material similar na rua Oto Pedro 
Rohenkohl n° 201, esquina com Avenida Aury Stürmer, no bairro Moinhos 
D’Água. 
 
- SEOSP: Troca de lâmpada queimada em um poste na rua 1° de Maio, em 
frente ao n° 93, no bairro Moinhos D’ Água. 
 
- SEOSP: Instalação de rede de iluminação na rua Ana Maria Azambuja, no 
bairro Montanha. Já existem os postes, mas não as luminárias e isso vem 
causando muitos transtornos aos moradores, que reclamam principalmente da 
falta de segurança nesta localidade. 
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- SEOSP: Patrolamento e a colocação de material em toda a rua Horizontina, no 
Pró Bairro, em São Bento. Pede também que faça uma revisão de toda a rede 
pluvial desta rua, pois em muitas partes os canos estão entupidos. 
 
- SEOSP: Instalação de lâmpadas nos postes já existentes no final da rua 
Horizontina, no Pró Bairro, em São Bento. Já existem os postes mas não estão 
com luminárias e moradores reclamam dos perigos diários que enfrentam com 
a escuridão. 
 
- TRÂNSITO: Troca da faixa de segurança existente na Avenida Benjamin 
Constant, em frente ao Banrisul, no bairro Florestal. A faixa termina em frente à 
garagem da residência de n° 1384, o que dificulta a entrada e saída dos 
moradores e também o fluxo de pedestres. 
 
- SEOSP: Solicita que seja concretada a lixeira existente na esquina da rua 
Reinoldo Alberto Hexsel, esquina com Marechal Floriano Peixoto, no 
Loteamento dos Médicos, no bairro São Cristóvão. 
 
- TRÂNSITO: Solicita a pintura de faixas ou até mesmo a colocação de tachões 
na Rua Sidônia Prediger, ao lado da Tubétio Material de Construção, no bairro 
São Cristóvão. Esta reivindicação é para que os veículos que aguardam a 
abertura da sinaleira para acessar a Av. Senador Alberto Pasqualini, possam 
esperar em fila dupla. 
 
- SEDETAG: Limpeza de um terreno de propriedade do município, localizado 
na rua Capitão Pedro Siebra, ao lado do sobrado de n° 557, no bairro 
Universitário. 
 
ANTÔNIO MARCOS SCHEFER (Req. 405, 406/2018 e Ind. 162) 
 
Req. 405/2018 – Solicita ao Poder Executivo que seja estudada a possibilidade 
de colocação de câmeras de monitoramento nas Academias ao Ar Livre do 
Município, visto que isso traria mais segurança aos utilizadores e também 
consecutivamente a diminuição no furto de equipamentos. 
 
Req. 406/2018 – Solicita ao Poder Executivo que informe o motivo dos 
equipamentos não estarem sendo recolocados nas Academias ao Ar Livre, visto 
as inúmeras reclamações que chegaram a este vereador de moradores que não 
estariam conseguindo devido a falta dos mesmos utilizá-la. 
 
- Trânsito: Solicita que seja feita a colocação de um quebra-molas ou algum 
outro tipo de redutor de velocidade na Rua Otto Schmidt, proximidades da 
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residência nº 183, no bairro São Bento, devido ao grande fluxo de pessoas que 
circulam no local.    
 
- SEOSP: Solicita o conserto do banco de assento na parada de ônibus localizada 
na Av. Senador Alberto Pasqualini, proximidades da Cantina Felicitá no bairro 
Americano, pois os moradores reclamam de não terem onde se sentar para 
aguardar a vinda dos ônibus.    
 
- SEOSP /SESA: Reitero a solicitação de colocação de mais bancos de assento no 
Posto de Saúde do bairro Centro, pois chegaram reclamações de pessoas idosas 
que frequentam o local de que em determinados dias não havia locais para 
todos sentarem para aguardar a entrega das fichas de atendimento. E também a 
construção de uma cobertura em frente ao mesmo, pois em dias de chuva os 
pacientes tem que aguardar dentro das imediações do restaurante localizado ao 
lado.   
 
- SEOSP: Reitero a solicitação a pedido dos moradores da Rua Barão do Santo 
Ângelo, no bairro Centro, que sejam feitas melhorias no calçamento da mesma, 
pois eles reclamam do precário estado de conservação em que ela se encontra 
dificultando a travessia no local.  
 
- Trânsito: Conserto da placa de sinalização localizada na Rua Ernesto 
Guilherme Berner, em frente a Sergio Veículos no bairro Floresta, visto que a 
mesma esta pendida no local. 
*********************************************************************************** 

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

 

 


