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        CÂMARA DE VEREADORES DE LAJEADO 
          Estado do Rio Grande do Sul 

   Sessão Ordinária realizada no dia   07/08/2018 

      BOLETIM Nº  27-02/2018 

                   E X P E D I E N T E 

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

PODER EXECUTIVO: 
 

- PL nº  99-02/2018 –  Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir Crédito 
Especial 
 

- PL nº 100-02/2018 – Autoriza os servidores integrantes da equipe do Serviço 
de Inspeção Municipal – SIM a dirigir veículos 
 

- PL nº 101-02/2018 – Altera a Lei nº 10.652, de 19 de julho de 2018, que autoriza 
o Poder Executivo Municipal a abrir Crédito Especial. 
 

- PL nº 102-02/2018 – Autoriza a contratação temporária de excepcional 
interesse público de 01 (um) professor de anos iniciais e 01 (um) professor de 
anos finais. 
***************************************************************************************** 
- Ofício nº 496-02/2018 – Em atenção ao Ofício nº 457/2018 vereador Adi 
Cerutti – cópia da Nota Fiscal nº 1738. 
 
- Ofício nº 499-02/2018 – Em atenção ao Ofício nº 863/2018 vereador Carlos E. 
Ranzi – melhorias na iluminação entre as rodovias BR-386 e RS-130. 
 
- Ofício nº 517-02/2018 – Em atenção ao Ofício nº 381/2018 vereador Adi 
Cerutti – novos pontos de iluminação nas mediações do trevo da BR 386 até RS 
130. 
 
- Ofício nº 518-02/2018 – Em atenção ao Ofício nº 276/2018 vereador Paulo A. 
da Silva – GPS em todos os veículos do Município. 
 
- Ofício nº 519-02/2018 – Em atenção ao Ofício nº 281/2018 vereador Ernani T. 
da Silva – notificação de proprietário. 
 
- Ofício nº 520-02/2018 – Em atenção ao Ofício nº 394/2018 vereador Nilson do 
Arte – obras das calçadas de passeio Av. Senador Alberto Pasqualini. 
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- Ofício nº 521-02/2018 – Em atenção ao Ofício nº 478/2018 vereador Antônio 
M. Schefer – utilização de uniforme escolar. 
 
- Ofício nº 522-02/2018 – Em atenção ao Ofício nº 404/2018 vereador Jones B. 
Da Silva – merenda escolar para alunos com restrições alimentares. 
 
- Em atenção ao Ofício nº 412/2018 vereadora Arilene M. Dalmoro – valores 
referente ao Projeto da Lei Orgânica do Município em 2017. 
 
- Em atenção ao Ofício nº 522/2018 vereador Antônio M. Schefer – muro e o 
portão eletrônico da EMEI Primeiros Passos. 
 
- Ofício nº 523-02/2018 – Em atenção ao Ofício nº 462/2018 vereador Carlos E. 
Ranzi – EMEF Campestre receberá um computador novo. 
 
- Em atenção ao Ofício nº 453/2018 vereador Antônio M. Schefer – aquisição de 
tapetes na EMEI Sabor de Infância. 
 
- Em atenção ao Ofício nº 461/2018 vereadora Arilene M. Dalmoro – relação de 
escolas que já possuem câmeras de monitoramento. 
 
- Ofício nº 527-02/2018 – Em atenção ao Ofício nº 467/2018 vereadora Arilene 
M. Dalmoro – playground instalado na rua João Sebastiany. 
 
- Em atenção ao Ofício nº 475/2018 vereador Antônio M. Schefer – manutenção 
das academias ao ar livre. 
 
- Ofício nº 529-02/2018 – Escalrecimento acerca do PL 096-02/2018. 
 
- Ofício nº 541-02/2018 – Estimativa do impacto orçamentário-financeiro 
referente ao Projeto de Lei Complementar nº 03, de 09 de julho de 2018. 
 
- Ofício nº 549-02/2018 – Retificação a Mensagem Justificativa do PL nº 097, de 
24 de julho de 2018. Cartilha Programa POE/PIMES-BADESUL (em anexo). 
******************************************************************************************* 
CARLOS EDUARDO RANZI: (Projeto de Lei CM N° 036-02/2018) 

- Projeto de Lei CM N° 036-02/2018 – Denomina de Rua Monte Castelo a Rua 
22, localizada nos Loteamentos Portal dos Conventos II e Portal dos Conventos 
III, bairro Conventos. 
************************************************************************************ 
ARILENE MARIA DALMORO (Req. 444/2018 e Ind. 177) 
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Req. 444/2018 – Solicita o envio de ofício a Cooperativa Regional de 
Desenvolvimento Teutônia – CERTEL, para que apresente um projeto de 
extensão de rede elétrica na Rua Dos Lírios – Alto do Parque. 

– SESP: setor de trânsito uma placa de sinalização – PARE - na Rua Henrique 
Elkbordt, antes de entrar na BR 453. À noite a iluminação não é boa, e em dias 
de eventos o fluxo de carro é intenso. 

ANTÔNIO MARCOS SCHEFER (Req. 445,446/2018 e Ind. 178) 
 
Req. 445/2018 – Solicita ao Poder Executivo e SESA que seja apurado com os 
funcionários da área de saúde que trabalham principalmente nas USBs 
(Unidades de Saúde Básica) o repasse de informação de que exames pelo SUS 
estariam demorando muito, induzindo aos pacientes a procurarem a área 
privada, pagando assim por um exame que tem por direito. 
 
Req. 446/2018 – Solicita ao DNIT que seja estudada a possibilidade de ser 
instalado uma rótula de acesso aos bairros Centenário e Bom Pastor em frente a 
Concessionária IVECO na BR386, visto que segundo os motoristas isso 
facilitaria o tráfego no local.     
 
- SEOSP: solicitando a limpeza da BOCA DE LOBO, localizada na esquina entre 
a Rua Otto Leopoldo Hexsel e a Rua Otelo Rosa, no Bairro São Cristovão visto 
que o mesmo se encontra em condições precárias de conservação podendo até a 
ocasionar acidentes no local.  
 
- SEPLAN-Trânsito: solicitando a pedido dos munícipes que seja feita a 
colocação de dois quebra-molas ou de algum outro tipo de redutor de 
velocidade, nos endereços citados abaixo visto que os moradores reclamam do 
perigo de acidentes devido à alta velocidade que os veículos circulam estes 
locais.   

 na Rua Angelo Bulita no bairro Conventos.  

 na Rua Epitácio Pessoa no bairro São Cristóvão. 

- SEOSP: solicitando a pedido dos moradores que seja feita a instalação de uma 
academia ao Ar Livre nos endereços citados abaixo. 

 Na área verde localizada na Rua Ernesto Serafini no bairro Olarias. 

 Na Rua Jabuticabeira em frente ao nº656 no bairro Montanha. 
 
- SEMA: solicitando a pedido dos moradores a poda de uma árvore localizada 
na Rua Ervino Alfredo Hauschild proximidades da residência nº11 no bairro 
Olárias, pois os moradores reclamam que a mesma estaria já se encostando aos 
fios de luz. 
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MOZART PEREIRA LOPES (Req. 447 e 448 /2018) 
 
Req. 447/2018 – Solicita envio de ofício ao Poder Executivo, para que seja 
afixadas placas de “Proibido Fumar” junto aos abrigos das paradas de ônibus 
do município, a pedido dos usuários do transporte coletivo. 

Req. 448/2018 – Solicita envio de ofício a Patronagem do Piquete de Laçadores 
Morro Santo, cumprimentando e parabenizando pela organização e realização 
da 2º edição do seu Rodeio Estadual, realizado de 1º a 5 de agosto de 2018, junto 
ao Parque Municipal de Eventos “Rogero Henz”. 

CARLOS EDUARDO RANZI (Req. 449 e 450/2018) 
 
Req. 449/2018 – Solicita à Administração Municipal mais atenção e cuidado 
ao sancionar as Leis aprovadas pela Câmara de Vereadores. Recentemente 
houve equívoco na publicação da Lei que instituiu o Programa de Incentivo 
ao desenvolvimento de Microcervejarias artesanais, Brewpubs e Cervejeiros 
Caseiros no âmbito do Município de Lajeado. Desta, o Poder Legislativo 
aprovou o Projeto de Lei CM 029/2018 que modificou artigo 1º da Lei 
Municipal nº 7.507 de 02 de janeiro de 2006, que dispõe sobre a 
obrigatoriedade das agências bancárias em atender aos usuários dos seus 
serviços, em tempo razoável, com a seguinte redação: “Ficam as agências 
bancárias e cooperativas de crédito instaladas no município de Lajeado 
obrigadas a atender aos usuários dos seus serviços de caixa em tempo 
razoável.” E o Poder Executivo sancionou a Lei, através do nº 10.655/2018, 
com a seguinte redação: “Ficam as agências bancárias e cooperativas de 
crédito instaladas no município de Lajeado obrigadas a atender aos usuários 
dos seus serviços e caixa em tempo razoável.” O equívoco textual acaba por 
mudar o sentido da frase e prejudica o objetivo da proposta. Sendo assim, 
solicito a correção da redação Lei. 
 

Req. 450/2018 – Solicita à Administração Municipal informações acerca do 
Projeto de Lei Complementar 003/2018, 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, notadamente quanto 
à inclusão de limite salarial para aposentadoria pelo referido regime. 
 

ADI CERUTTI (Req. 451 e 452/2018) 
 
Req. 451/2018 – Solicita envio de oficio a SEAD quanto ao custo mensal do 
projeto de Internet Gratuita (CIDADE DIGITAL), e o porquê do mesmo não ter 
sinal nos Parques municipais do município; Parque Histórico de Lajeado, 
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Parque Municipal de Eventos do Bairro Floresta e Parque dos Dick localizado 
no centro da cidade. 

Req. 452/2018 – Solicita envio de ofício ao Piquete Morro Santo e a SEAD, 
parabeniza pelo grande sucesso do 2º Rodeio Crioulo PQT Morro Santo, que foi 
realizado nos dias 01,02,03,04 e 05 de Agosto de 2018 no Parque Municipal de 
Eventos do Bairro Floresta. 

ERNANI TEIXEIRA DA SILVA (Req. 453/2018 e Ind. 179) 

Req. 453/2018 – Solicita envio de ofício à Empresa de Telecomunicações OI, 
pedindo a remoção do orelhão, situado na Rua Pedro Petry, em frente à Escola 
Municipal Vitus André Moerschbacher, no Bairro Universitário, pois o mesmo 
está inativo e ainda atrapalha a passagem de pedestres na calçada de passeio, 
assim como, a entrada dos alunos da referida escola.  

- Solicita ao Departamento de Trânsito, no sentido da instalação de uma faixa 
elevada, na Rua Pedro Petry, em frente ao prédio de nº 149, no Bairro 
Universitário, pois ali tem uma curva perigosa/acentuada e o tráfego é intenso, 
os veículos passam em velocidade avançada, o que poderá ocasionar graves 
acidentes.   
 
- Solicita o conserto do calçamento, na Rua Clara Ivone Ruschel, Bairro 
Campestre, pois se formou uma cratera de aproximadamente 40 cm. Foto 
Anexa. 
 
- Solicita o recolhimento do lixo verde e entulhos, na Rua Estácio de Sá, esquina 
com a Rua Eleolino Zagonel, no Bairro Jardim do Cedro, pois o lixo referido 
está ali há dias. Fotos Anexas. 
 
- Solicita com a brevidade possível, a limpeza e o desentupimento da boca de 
lobo, localizada na Rua Rosalina Schneider Baron, esquina com a Rua João 
Gustavo Teixeira da Silva, no Bairro Campestre, pois a mesma está entupida, o 
que não dá vazão as águas. Foto Anexa. 
 
- Solicita a instalação de um abrigo (parada de ônibus), na Rua Alberto 
Schneider, esquina com a Rua José de Alencar, Bairro Campestre, pois sem o 
mesmo, os usuários ficam aguardando o transporte coletivo no sol e na chuva.  
 
- Reitera o pedido, a colocação de braço suporte para lâmpadas, na Rua Pedro 
Petry, em frente ao nº 149, nos dois postes, no Bairro Universitário, pois o local 
está totalmente às escuras.  
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- Solicita com urgência ao Departamento de Trânsito, a colocação de uma placa 
de advertência de “embarque e desembarque”, para uso exclusivo para Vans 
em frente à Escola Municipal Vitus André Moerschbacher, no Bairro 
Universitário, pois os veículos de passeio não respeitam a faixa amarela.  
 
- Solicita ao Departamento de Trânsito, a colocação de uma placa maior que 
informa o desvio da ponte de ferro na Av. Senador Alberto Pasqualini, esquina 
com a Rua Pedro Petry, no Bairro Universitário. Pois ali tem uma placa pequena 
amarrada no poste, e vários motoristas de caminhões de empresas se perdem 
no seu trajeto. Fotos Anexas.  
 
WALDIR BLAU (Ind. 180) 

- SEOSP:  instalação de mais pontos de iluminação na extensão da Rua das 
Industrias e na Elisabeth Beuren Alto Conventos, pois existem muitos trechos às 
escuras. 
 
- SEOSP e Secretaria da Agricultura,  patrolamento e colocação de material na 
propriedade rural de Arnaldo Backes, e conserto do pontilhão localizado antes 
da residência do mesmo, na Rua das Indústrias Alto Conventos, pedido esse 
feito ano passado através de protocolo nº 7537/2017 e 8889/2017. 
 
SERGIO MIGUEL RAMBO (Req. 454/2018 e Ind. 181) 

Req. 454/2018 - Solicita espaço no expediente para falar sobre a demora no 
atendimento na saúde no município de Lajeado. 

- SEOSP: que providencie a troca da Lâmpada queimada na Rua Benno Schmitt 
esquina com a Rua Osvaldo José Schultz no Bairro Conventos (Poste do 

transformador). 
 
- SEOSP: que providencie reparos no calçamento na Rua Estrela esquina com a 
Rua Venâncio Aires no Bairro Olarias.   
 
NILSON DO ARTE (Req. 455/2018 e Ind. 182) 
 

Req. 455/2018 - Solicita espaço no Expediente para falar sobre:  Praças. 
 
- SEOSP que seja feito o patrolamento e colocação de material nas ruas Miguel 
Arenhart e Maria Lia Feldens no bairro Jardim do Cedro. 
 
- SEOSP: que seja feito o patrolamento e colocação de material na rua Angelo 
Pulita no bairro Conventos.  
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- SESP: que seja instalada uma lombo faixa na rua Rodolfo Germano Hexel, em 
frente a creche Emei Gente Miúda no bairro Hidráulica. 
 
- SEDETAG fazer recolhimento de lixo verde na rua Pedro Koling. 
 
- SEOSP: conserto de um afundamento no pavimento da rua Maria T. 
Mallmamm, ao lado de um bueiro, em frente ao condomínio Moinhos. No 
bairro Moinhos. 
 
EDER FERNANDO SPOHR (Req. 456/2018 e Ind. 183) 
 
Req. 456/2018 – Solicita envio de ofício ao Senhor Prefeito Municipal, Marcelo 
Caumo, para que informe se já existe algum estudo ou programação para a 
colocação de algum tipo de impermeabilizante nas ruas de chão batido, onde há 
bastante fluxo de veículos. Especialmente nos trechos de maior número de 
residências, por exemplo, a Rua Henrique Eckhardt, que dá acesso ao Parque de 
Eventos e a Rua João Reinaldo Saffran, que liga a ERS 413 a Av. Benjamin 
Constant.  
 
- SOSUR:  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 transito 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: instalação uma placa de ‘’ proibido jogar entulho’’, próximo a uma 
lixeira na Rua Nicolau Junges, em frente à casa 280. Moradores reclamam que 
muitas pessoas descartam restos de construção, sofás e outros tipos de porcarias 
neste local. 
 
- SEOSP: urgência a colocação de uma carga de brita ou material similar na Rua 
Oto Pedro Rohenkohl, 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 número 93, bairro Moinhos D’ Água.  
 
- SEOSP: urgência a instalação de rede de iluminação na Rua Ana Maria 
Azambuja, no bairro Montanha. Já existem os postes, mas não as luminárias e 
isso vêm 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.  
 
- SESP 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 número 1384, o que dificulta a entrada e saída dos moradores e 
também o fluxo de pedestres.  
 
- SEOSP: concrete a lixeira existente na esquina da Rua Reinoldo Alberto 
Hexsel, esquina com Marechal Floriano Peixoto, no Loteamento dos Médicos, 
bairro São Cristóvão.  
 
- SESP 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.  
 
- Solicita a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Agricultura 
(SEDETAG), ao Departamento de Agricultura que faça a limpeza de um terreno 
de propriedade do município, localizado na Rua Capitão Pedro Siebra, ao lado 
do sobrado de número 557, bairro Universitário. 
 
- SEOSP: conserte a 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 em poste localizado na Rua Cecília 
Catarina Sulzbach, em frente ao número 201, 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. 
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- SEOSP: colocação de braço e lâmpada nos três postes localizados na Rua Ana 
Maria Schuler Azambuja, em frente a Mecânica GPS, no bairro Montanha. 
 
- SEOSP: conserto e limpeza de dois bueiros na Rua Dalton de Bem Spumpf, 
esquina com rua Oto Pedro Rohenkohl, 628 no bairro Moinhos d’ Água. Pedido 
encaminhado a pelo menos um ano. 
 
-SEOSP: revisão das bocas de lobo próximas à casa de número 590, na Rua 
Washington Luiz, bairro São Cristóvão. Existem bocas de lobo totalmente 
bloqueadas e quando chove toda a água se acumula ou invada as casas que 
ficam no ponto mais baixo da rua. 
 
- SEOSP: patrolamento da Rua Hugo Jacob Mattje, no loteamento Bavieira, 
bairro São Bento. Já foi solicitado junto à secretaria por diversas vezes. 
 
- SEOSP: troca de lâmpada queimada em poste localizado na Rua Paul Opliger, 
em frente ao número 50, bairro São Cristóvão.  
 
- SEOSP: patrolamento e a colocação de material na Rua Aury Stürmer, bairro 
Moinhos D’ Água. 
 
- SEOSP: patrolamento e a colocação de material na Rua Encantado, bairro 
Olarias. 
 
- SEOSP: patrolamento e a colocação de material na Rua João Kramer Sobrinho, 
bairro Moinhos D’ Água. 
 
- SESP especialmente ao Departamento de Trânsito, que modifique o local 
destinado para uma placa de sinalização, de significado “PARE”, que se 
encontra junto ao trevo de acesso aos bairros Campestre e São Cristóvão.  A 
referida placa está no meio da calçada e impossibilita que qualquer pessoa 
passe sobre ela, principalmente de cadeirantes.  
 
ILDO PAULO SALVI (Req. 457 e 458/2018) 
 
Req. 457/2018 – Solicita envio de oficio ao Sr. Prefeito Marcelo Caumo, e ao 
Coordenador de Trânsito Carlos Kayser que informem a esta Casa Legislativa, 
se estão sendo realizadas medidas para fiscalizar e coibir os motoristas e 
veículos que fazem transporte irregular de passageiros em nosso Município, 
caso estejam acontecendo tais medidas, que nos encaminhem relatório dos 
últimos dois meses. 

Req. 458/2018 – Solicita envio de oficio ao Sr. Prefeito Marcelo Caumo que 
estude a viabilidade em adquirir as áreas de terras vizinhas ao Parque Rogero 
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Henz, uma delas situada a esquerda, entre o Parque e a Empresa Cercas Zebu, e 
a outra nos fundos do referido Parque.  

Justificamos nossa indicação por acompanhar os eventos, rodeios, e de constatar 
que o local se tornou insuficiente para a grandeza dos eventos promovidos pela 
Administração e entidades, em especial Piquetes e CTGs de nosso Município. 
******************************************************************************************* 
WALDIR SÉRGIO GISCH: ( Ind. 184/2018) 
 
- Solicita a Secretaria de Meio Ambiente a instalação de uma lixeira na rua 
Santos Filho em frente a Feira do Produtor.  
 
 - Solicita a Secretaria de Obras (SEOSP) para que faça uma revisão geral na 
Praça situada na rua Delfino Costa Bairro Conservas . 
************************************************************************************ 
            Sala Presidente Tancredo de Almeida Neves, 07 de agosto de 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


