
Página 1 de 8 

 

        CÂMARA DE VEREADORES DE LAJEADO 
          Estado do Rio Grande do Sul 

   Sessão Ordinária realizada no dia   24/07/2018 

      BOLETIM Nº  25-02/2018 

                   E X P E D I E N T E 

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

PODER EXECUTIVO: 
 

- PL nº 95-02/2018 – Autoriza o Poder Executivo Municipal a se associar à Rede 
Brasileira de Jardins Botânicos.   
 
- Ofício nº 478-02/2018 – Em atenção ao Ofício nº 313/2018 vereador Antônio 
M. Schefer – ambulância em eventos do Município. 
 
- Em atenção ao Ofício nº 319/2018 vereador Carlos E. Ranzi – fiscalização dos 
condomínios Novo Tempo I e II. 
 
- Ofício nº 478-02/2018 – Em atenção ao Ofício nº 313/2018 vereador Antônio 
M. Schefer – fornecimento de mão de obra para a construção de residências. 
 
- Ofício nº 480-02/2018 – Em atenção ao Ofício nº 416/2018 vereador Antônio 
M. Schefer – receituário digital. 
 
- Ofício nº 478-02/2018 – Em atenção ao Ofício nº 426/2018 vereador Carlos E. 
Ranzi – recisão dos contratos de trabalho dos servidores que não continuarão 
junto aos postos de saúde. 
 
- Ofício nº 482-02/2018 – Em atenção ao Ofício nº 432/2018 vereador Ederson F. 
Spohr – respostas de requerimentos. 
 
- Ofício nº 483-02/2018 – Em atenção ao Ofício nº 377/2018 vereador Antônio 
M. Schefer – notificação de proprietário. 
 
– Em atenção ao Ofício nº 380/2018 vereador Ernani T. da Silva– notificação de 
proprietário. 
***************************************************************************************** 
ADI CERUTTI (Ind. 163) 
 
- Solicita a troca de cano do bueiro quebrado na Rua Clelia J. Betti, próxima da 
empresa Dressler Imóveis, no Bairro Florestal. 
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ARILENE MARIA DALMORO (Req. 407/2018) 
 
Req. 407/2018 – Solicita ao Poder Executivo que seja construída uma praça e 
academia ao ar livre na Rua dos Eucaliptos esquina com a Rua Oswaldo 
Mathias Ely, no Bairro Moinhos D’Água. Os moradores poderão usufruir de um 
local mais aprazível e seguro para a prática de exercícios físicos e lazer para as 
crianças. 
 
MARIELA PORTZ (Req. 408/2018) 
 
Req. 408/2018 – Solicita espaço para falar sobre Projetos Sociais. 
 
CARLOS EDUARDO RANZI (Req. 409, 410, 411, 412, 413 e 414/2018 e Ind. 
164) 
 
Req. 409/2018 – Solicita espaço para falar sobre o Plano Diretor. 
 
Req. 410/2018 – Solicita ao Poder Executivo,  mais atenção quanto aos Projetos 
de Lei aprovados pela Câmara de Vereadores e suas respectivas sanções. O 
Projeto de Lei 43/2018 foi aprovado pelo Poder Legislativo, com emenda que 
suprimiu o artigo 6º e o parágrafo único do artigo 13. Porém, a matéria foi 
sancionada pelo Prefeito através da Lei Municipal nº 10.650/2018, mantendo o 
parágrafo único do artigo 13. 
 
Req. 411/2018 – Solicita que seja encaminhado ofício a CORSAN – Companhia 
Riograndense de Saneamento, para melhorias na estrutura ofertada pela 
empresa nos bairros Campestre e Santo André, tendo em vista que se trata de 
um serviço essencial e os moradores locais estão cada vez mais sofrendo com a 
falta da água. No último final de semana, novamente, a população dos referidos 
bairros permaneceram sem água durante sexta-feira e sábado. 
 
Req. 412/2018 – Solicita a Secretaria de Saúde qual atitude será tomada quanto 
ao fechamento do acesso ao Pronto Socorro do Hospital Bruno Born, pela Rua 
Carlos Von Koseritz. 
 
Req. 413/2018 – Solicita a Secretaria de Educação quais são as medidas adotadas 
pela secretaria para que as Escolas do município de Lajeado cumpram o Artigo 
26-A da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN). A norma 
trata da obrigatoriedade do ensino da história e cultura afro-brasileira e 
indígena em todas as escolas brasileiras, públicas e privadas, do Ensino 
Fundamental e Médio. 
 



Página 3 de 8 

 

Req. 414/2018 – Solicita ao Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de 
Lajeado e ao Sindicato dos Professores Municipais de Lajeado,  parecer acerca 
do Projeto de Lei Complementar nº 03/2018, que 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. 
 
- Conserto da calçada de passeio junto à Praça de Lazer em frente à EMEI 
Risque e Rabisque, bem como a remoção do limo da mesma, pois as crianças, 
pais, funcionários da escola e demais pessoas que utilizam o local, acabam 
correndo risco ao frequentar o lugar. 
 
ANTÔNIO MARCOS SCHEFER (Req. 415 e 416/2018 e Ind. 165) 
 
Req. 415/2018 – Solicita ao Poder Executivo que seja agilizado o término do 
Posto de Saúde do Bairro Campestre, visto o quanto isso beneficiará a todos os 
moradores que atualmente necessitam se deslocar para outro bairro para 
receber atendimento. 
 
Req. 416/2018 – Solicita ao Poder Executivo que seja informado como se 
encontra a situação do calçamento da Rua Guilherme Henrique Matte, no bairro 
Jardim do Cedro, visto que segundo os moradores todos já assinaram para que 
o mesmo possa ser feito, e até então nenhuma informação lhes foi passada da 
previsão do início da obra, esta que beneficiária aos mesmos visto o precário 
estado de conservação em que encontra a via. 
 
- Trânsito: Solicita a colocação de um quebra-molas ou de algum outro tipo de 
redutor de velocidade, na Rua Otelo Rosa, interseção com a Rua Adão Ely 
Sobrinho no bairro São Cristóvão, visto que os moradores reclamam do perigo 
de acidentes devido à alta velocidade que os veículos circulam no local. 
 
- Trânsito: Solicita a pintura dos dois lados da Rua Paulino Geraldo da Rosa, no 
bairro Conservas, proibindo o estacionamento em pelo menos uma parte na via, 
visto que os moradores reclamam do perigo de acidentes devido à mesma ser 
muito estreita dificultando assim a travessia dos veículos no local. 
 
- 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 Paulino Geraldo da Rosa, proximidades da residência nº 6, no bairro 
Conservas. 
* Rua Cecilia Meireles, proximidades da residência nº 68, no bairro Centenário. 
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- SEOSP: Solicita melhorias no calçamento da Rua Érico Veríssimo, no bairro 
Campestre, pois os moradores reclamam da grande quantidade de buracos que 
há, dificultando a travessia na mesma. 
 
- SEOSP: Solicita que sejam tomadas as devidas providências quanto aos blocos 
de calçamento que se encontram empilhados na Rua Adão Ely Sobrinho, no 
bairro São Cristóvão, tendo em vista o perigo de acidentes no local. 
 
- SEOSP: Solicita melhorias no final da Travessa João Capitani, no bairro 
Conservas, não possui asfalto e há muita dificuldade de travessia no local 
devido às más condições de conservação em que se encontra a mesma. 
 
- SEOSP: Solicita que sejam tomadas as devidas providências quanto a um 
buraco localizado na Rua CRT, no bairro Conventos, os moradores reclamam 
do perigo de acidentes no local, devido a grande extensão do mesmo. Imagens 
em anexo. 
 
ERNANI TEIXEIRA DA SILVA (Req. 417 e 418/2018 e Ind. 166) 
 
Req. 417/2018 – Solicita envio de ofício à Brigada Militar, para que as rondas 
sejam mais frequentes na Escola Santo André, pois na parte da noite os 
adolescentes invadem a referida quadra, fazendo barulho e bagunça, 
dificultando o descanso dos moradores. 
 
Req. 418/2018 – Solicita ao Poder Executivo,  providências urgentes no sentido 
de fechar ao redor o pavilhão na quadra de esportes, juntamente à Escola Santo 
André, pois na parte da noite os adolescentes invadem a referida quadra, 
fazendo barulho e bagunça, o que dificulta o descanso dos moradores. Fotos 
Anexas. 
 
- Recolhimento do lixo verde na Rua Rio de Janeiro, no Bairro Santo André, pois 
o lixo referido está ali a mais de 40 dias. Fotos Anexas. 
 
- Solicita com urgência ao Departamento de Trânsito a repintura da faixa de 
segurança na Rua General Flores da Cunha, em frente a EMEI Espaço Criança, 
no Bairro Florestal. Foto Anexa. 
 
- Reitera o pedido de trocar o tampão na boca de lobo na Rua Octávio 
Trierweiler esquina com a Rua Tomé de Souza, no Bairro Jardim do Cedro, pois 
o mesmo está totalmente quebrado. Foto Anexa. 
 
- Solicita o conserto do calçamento em frente ao Projeto Vida, na Rua Gonçalves 
Dias, no Bairro Santo André. Foto Anexa. 
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- Reitera o pedido para construção de calçada de passeio ao lado do Projeto 
Vida, no Bairro Santo André, pois ali a vegetação está alta e com presença de 
bichos peçonhentos, cabe ressaltar, que é preciso caminhar com segurança. Foto 
Anexa. 
 
- Reitera o pedido de consertar a boca de lobo na Rua Octávio Trierweiler, ao 
lado do prédio de nº 1085, no Bairro Jardim do Cedro, pois da forma que está, é 
muito perigoso. Foto Anexa. 
 
- Solicita com urgência a instalação de iluminação no túnel na Rua São Paulo, 
no Bairro São Cristóvão, o local está às escuras, sem iluminação, causando 
insegurança aos usuários nos horários noturnos. Fotos Anexas. 
 
- Solicita a colocação de placa indicativa da Rua denominada de Roque Biasu 
dos Santos, no Bairro Santo Antônio, pois os correios não a localizam para a 
entrega de correspondências. 
 
- Roçada e limpeza no túnel localizado na Rua São Paulo, no Bairro São 
Cristóvão, pois a vegetação está alta, com muito lixo e entulhos no referido 
local. Fotos Anexas. 
 
SERGIO MIGUEL RAMBO (Req. 419 e 420/2018 e Ind. 167) 
 
Req. 419/2018 – Solicita ao DAER para que informe de que forma irão proceder 
com as obras da ERS 421, no Bairro Conventos, ou se as mesmas estão 
concluídas. Moradores estão preocupados pelos enormes buracos que ainda se 
encontram pela via, inclusive afetando motoristas que trafegam pela via com 
danos materiais em seus veículos. 
 
Req. 420/2018 – Solicita a Secretaria de Obras que informe qual a situação da 
Rua Frederico Arnoldo Weber, no Bairro Centenário, a prefeitura iniciou as 
obras da cancha para fazer o calçamento e a mesma parou sem motivo segundo 
informações dos moradores. 
 
- SEOSP: Limpeza das valas, patrolamento e colocação de material na Rua 
Agostinho Miorando, no bairro Olarias. A limpeza das valas deve ser feito com 
urgência para o melhor escoamento da água. 
 
- SEOSP: Patrolamento e a colocação de material na Rua Artemio Rockenbach 
(entre a rua Benno Schmitt e a rua João Mario Rockenbach), no Bairro 
Conventos. Moradores estão indignados pelas más condições que essa 
transversal se encontra. 
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NILSON DO ARTE (Ind. 168) 
 
- SEOSP: Solicita a instalação de lixeiras nas ruas CRT e Walter Immich, no 
Bairro conventos, pois são poucas as que existem para o montante de 
residências no local. 
 
- SEOSP: Patrolamento da Rua Bom Jesus (no final da rua), no Bairro Santo 
Antônio. 
- SEOSP: Patrolamento da Rua Maria Joana de Freitas, no bairro Santo Antônio. 
 
- SEOSP: Patrolamento da Rua Santo Antoninho e todas as suas travessas, no 
bairro Santo Antônio. 
 
- SEOSP: Conserto das calçadas da Rua Santos Filho, trecho entre a Av. 
Benjamin Constant e João Abott. 
 
- SEOSP: Conserto de buraco na Rua João Batista de Melo, trecho entre a Av. 
Benjamin Constant e Julio de Castilhos. 
 
- SEOSP: Recolhimento de lixo verde na Rua José Schmatz e em toda a sua 
extensão. 
 
- SEOSP: Solicita que seja instalado um ponto de luz na Av. Senador Alberto 
Pasqualini, em frente ao n° 3577, no bairro Universitário. 
 
- SEOSP: Instalação de três novos pontos de iluminação na rua Bernardino Pinto 
nº 870, no Bairro Santo Antônio. Pois a empresa RGE fez a colocação da rede 
nova e está faltando somente as luminárias. 
 
- SEOSP: Troca de lâmpadas queimadas na Rua Roque Biasu dos Santos, em 
frente ao nº 331, no Bairro Santo Antônio. 
 
- SEOSP: Troca de lâmpada queimada e luminária torta em frente em frente ao 
nº 221, da rua Álvaro Melo, e na mesma rua uma lâmpada acesa em frente ao nº 
190, no Bairro Santo Antônio. 
 
- SEOSP: Colocação de (02) refletores na quadra de esportes do Projeto Vida do 
Bairro Santo Antônio. 
 
- SEOSP: Reitera o pedido de (02) pontos de luz no entorno do ginásio do bairro 
Santo Antônio. 
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EDERSON FERNANDO SPOHR (Req. 421, 422, 423 e 424/2018 e Ind. 169) 
 
Req. 421/2018 – Solicita ao Poder Executivo que envie a relação do responsável 
pela instalação das placas e pinturas de sinalização no túnel que liga os bairros 
Campestres e São Cristóvão. Também quais os critérios e leis usados para as 
referidas melhorias. Estas informações são para esclarecimentos perante a 
sociedade que se diz confusa com as medidas tomadas e se estão de acordo com 
a Lei. Importante ressaltar que, conforme o Art° 29 do Código de Trânsito 
Brasileiro, Lei 9503/1997, no caso de uma rotatória, a preferência é do veículo 
que está circulando. 
 
Req. 422/2018 – Solicita ao Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem – 
DAER, para que seja instalado um bueiro na ERS 413, frente ao n° 7950, no 
bairro São Bento. A instalação do mesmo é de suma importância para a vasão 
da água em dias de chuva. Importante ressaltar que o encanamento já existe, o 
que facilitará o trabalho. 
 
Req. 423/2018 – Solicita ao Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem – 
DAER, para que sejam instalados pelo menos quatro novos postes de 
iluminação junto a nova ponte sobre o Arroio Saraquá, na divisa dos bairros 
Moinhos d’ Água com São Bento. 
 
Req. 424/2018 – Solicita ao Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem – 
DAER, para que faça o conserto de um buraco na camada asfáltica da ERS 413, 
no acesso à rua Orlando Sieben, no bairro São Bento. 
 
- SEOSP: Solicita o conserto da iluminação de dois pontos. Um no poste que fica 
na rua das Begônias, número 208 e outro no quarto poste, de quem entra pela 
RS 413 em direção ao bairro Conventos, rua João Reinaldo Saffran, ambos no 
bairro São Bento. 
 
- SEOSP: Colocação de poste, braço e lâmpada na rua Celso Horn, em frente ao 
n° 96, fundos da rua Delfino Costa, bairro Conservas. 
 
- SEOSP: Troca de lâmpada queimada no poste localizado na rua Cecília 
Catarina Sulzbach, em frente ao número 201, no bairro Santo André. 
 
- SEOSP: Colocação de poste, braço, lâmpada e rede de energia na rua Antonio 
Silvestre Arenhardt até o encontro da rua Miguel Arenhardt, no bairro Jardim 
do Cedro. 
 
- SEOSP: Colocação de braço e lâmpada nos três postes localizados na rua Ana 
Maria Schuler Azambuja, em frente a Mecânica GPS, no bairro Montanha. 



Página 8 de 8 

 

 
- SEOSP: Conserto e limpeza de dois bueiros na rua Dalton de Bem Spumpf 
esquina com rua Oto Pedro Rohenkohl n° 628, no bairro Moinhos d’ Água. 
Pedido encaminhado a pelo menos um ano. 
 
WALDIR BLAU (Req. 425, 426/2018 e Ind. 170) 
 
Req. 425/2018 – Solicita a Secretaria de Obras que informe o motivo da falta de 
bloquetos, do modelo novo de calçamento onde o município cede o bloqueto 
para o calçamento nas áreas verdes no município, pois isso acaba atrasando o 
calçamento de toda rua. 
 
Req. 426/2018 – Parabeniza a Prefeitura Municipal e o Departamento de 
Trânsito pelas instalações de placas de proibido estacionar e sonorização em 
torno da Boate Onix. Solicita que seja colocado mais uma placa de sonorização 
em frente as residências em direção centro ao Universitário. 
 
- SEOSP: Conserto da boca de lobo na Rua Teobaldo Immich n° 33, no bairro 
Conventos, a qual foi quebrada quando a patrola fazia a rua. 
 
- TRÂNSITO: Colocação da placa indicativa com nome da Rua Theoblado 
Immich, no bairro Conventos. 
 
- SEOSP: Patrolamento e colocação de material em todas Ruas do Bairro 
Planalto.  
************************************************************************************ 
             Sala Presidente Tancredo de Almeida Neves, 24 de Julho de 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


