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        CÂMARA DE VEREADORES DE LAJEADO 
          Estado do Rio Grande do Sul 

   Sessão Ordinária realizada no dia   14/08/2018 

      BOLETIM Nº  28-02/2018 

                   E X P E D I E N T E 

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

PODER EXECUTIVO: 
 
- Ofício nº 544-02/2018 – Veto ao Projeto de Lei CM nº 026-02/2018, que” Altera 
dispositivos da Lei n° 7.650/2006 que institui o Plano Diretor de 
desenvolvimento integrado de Lajeado”. 
 
- Ofício nº 546-02/2018 – Em atenção ao Ofício nº 469/2018 vereador Ernani T. 
da Silva – notificação de proprietário. 
 
- Em atenção ao Ofício nº 470/2018 vereador Paulo A. da Silva – legislação que 
definiu as delimitações do perímetro do bairro Montanha foi a Lei nº 7.735, de 
14 de fevereiro de 2007. 
 
- Ofício nº 550-02/2018 – Em atenção ao Ofício nº 348/2018 vereador Carlos E. 
Ranzi – possibilidade de instalação da sede AMEVAT no Jardim Botânico. 
 
- Ofício nº 551-02/2018 – Em atenção ao Ofício nº 449/2018 vereador Carlos E. 
Ranzi – tranferência da médica veterinária do Canil Municipal. 
***************************************************************************************** 
FEDERAIS: 
 
 - Associação Nacional dos Médicos Peritos da Previdência Social referente a 
Nota de Desagravo dos Peritos Médicos Previdenciários.  
************************************************************************************************** 

ESTADUAIS: 
 
 - Coordenadoria Regional de Saúde – 16ª CRS em atenção ao Ofício nº 358-
02/2018 sobre a distribuição de medicamentos no Município de Lajeado.  
************************************************************************************************* 

MOZART PEREIRA LOPES (Req. 459/2018) 
 
Req. 459/2018 – Solicita ao Poder Executivo, a construção de um pórtico, com 
guaritas e local apropriado para venda de ingressos e recepção de convidados, 
como com a devida identificação e com o nome “Parque Rogero Henz”, na 
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entrada principal do parque de eventos do município, localizado na rua 
Henrique Eckhardt nº 1816, no bairro São Bento. 
 
CARLOS EDUARDO RANZI (Req. 460, 461, 462 e 463/2018) 
 
Req. 460/2018 – Solicita ao Poder Executivo, os motivos pelos quais o Projeto de 
Lei do novo Plano Diretor ainda não foi encaminhado à Câmara de Vereadores. 
 
Req. 461/2018 – Solicita ao Poder Executivo se há previsão de instalação de 
equipamentos para a prática de calistenia em locais públicos do município. 
 
Req. 462/2018 – Solicita a Diretoria do Regime Próprio de Previdência Social 
(RPPS) do município de Lajeado, informações acerca da compensação 
previdenciária, se a mesma já iniciou ou se há previsão de início e ainda quais 
são os percentuais previstos. 
 
Req. 463/2018 – Solicita espaço para falar sobre o Veto ao Projeto de Lei CM n° 
26/2018. 
 
ADI CERUTTI (Ind. 185) 
 
- Solicita o conserto da calçada de passeio localizada na Rua Travessa da Paz, 
próximo ao n° 50, no cemitério do Bairro Florestal. 
 
ANTÔNIO MARCOS SCHEFER (Req. 464, 465 e 466/2018 e Ind. 186) 
 
Req. 464/2018 – Solicita ao Poder Executivo que sejam verificadas as 
inúmeras reclamações de que a Rua Guilherme Armange, no bairro 
Conventos, estaria sem agentes de saúde para fazer as visitas. Solicita 
também que se estas informações estiverem corretas que sejam tomadas as 
devidas providências o mais rápido possível, visto que isso prejudica a todos 
os moradores da mesma. 
 

Req. 465/2018 – Solicita à Companhia Riograndense de Saneamento-CORSAN, 
para que sejam tomadas as devidas providências quanto a um buraco 
localizado na Rua Dois Irmãos, proximidades da residência nº 851, no bairro 
Conservas, visto que o mesmo pode acabar gerando acidentes no local. 
 
Req. 466/2018 – Solicita ao Poder Executivo que seja estudada a possibilidade 
de ser retirado uma parte do canteiro central localizado na Av. Castelo Branco, 
proximidades do nº 1293, no bairro Moinhos, visto que os motoristas reclamam 
de ser difícil a manobra de caminhões, o que atrapalha o fluxo dos veículos no 
local. 
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- TRÂNSITO: Colocação de uma placa de sinalização indicando o acesso ao 
bairro Jardim do Cedro, na interseção entre a Av. Beira Rio e a Av. Henrique 
Stein Filho, no bairro Conservas, visto que isso facilitaria a entrada dos 
motoristas ao bairro. 
 
- TRÂNSITO: Reiterando a solicitação de colocação de quebra-molas ou de 
algum outro tipo de redutor de velocidade na Av. Alberto Müller, interseção 
com a Rua Antônio de Souza Neto, no bairro Alto do Parque, pois os moradores 
reclamam do perigo de acidentes devido à alta velocidade que os veículos 
circulam no local. 
 
- TRÂNSITO: Solicita a colocação de uma faixa de segurança na interseção entre 
a Rua Bento Rosa e a Rua Adão Ely, no bairro São Cristovão, devido ao grande 
fluxo de pessoas que circulam no local. 
 
PAULO ADRIANO DA SILVA (Req. 467 e 468/2018 e Ind. 187) 
 
Req. 467/2018  -  Sugere a Secretaria de Segurança Pública inclusive Trânsito, 
que mande um Projeto de Lei que possibilite o aumento permitido de 2(duas) 
horas para 4(quatro) horas pelo mesmo valor de 2(dois) reais a hora do 
Estacionamento Rotativo na Rua Carlos Von Koseritz, no bairro Centro. Esta 
solicitação vem a atender a comunidade em geral que frequenta o local e que 
devido casos de urgência, as pessoas não possuem tempo hábil para ficarem 
cuidado do período de seus veículos estacionados, devido a casos de urgência 
em saúde. 

Req. 468/2018 – Solicita a Sociedade Esportiva Carneiros para seja firmado 
Concessão de uso da praça e da área livre disponível em frente ao Campo, para 
possível melhoria e cuidado. Também solicitamos uma reunião entre a Univates 
e esta entidade para tratar das definições da divisa da área do campo. 

- SEOSP: Colocação de material e brita em frente à Rua 1° de Setembro, do 
Posto de Saúde do bairro Conservas. 

- SESP: Instalação de um redutor de velocidade (quebra mola) na Rua Simão 
Bolívar, no bairro Santo Antônio. 

- SEOSP: Conserto da boca de lobo localizada na esquina da Rua Guilhermina 
Bucker com a Rua São João Bosco, no bairro Conservas. 

- SEOSP: Conserto da boca de lobo localizada na esquina da Rua Eugenia Christ 
com a Rua Ibiaçu, no bairro Santo Antônio. 



Página 4 de 5 

 

- SEOSP: Troca de 2 (duas) lixeiras na Av. Beira Rio nº 1400, do lado direito da 
avenida, sentido centro/bairro. 

NILSON DO ARTE (Req. 469/2018) 

Req. 469/2018 - Solicita espaço no expediente para falar sobre o aumento de 
mendigos na cidade. 
 
MARIELA PORTZ (Req. 470/2018) 
 
Req. 470/2018 – Solicita espaço no expediente para falar sobre saúde. 

ERNANI TEIXEIRA DA SILVA (Req. 471/2018 e Ind. 188) 

Req. 471/2018 – Solicita ao Poder Executivo, a possibilidade de uma maior 
fiscalização na Rua Barros Cassal, em frente ao prédio de nº 178, no Bairro 
Conventos, pois ali corre esgoto a céu aberto, inclusive o esgoto corre até a Rua 
José Frantz, o que causa mau cheiro. Fotos Anexas. 
 
- TRÂNSITO: Solicita a instalação de uma faixa elevada na Rua Guilherme 
Adolfo Rieth, em frente ao prédio de nº 376, no Bairro Conventos, pois ali o 
tráfego é intenso e os veículos passam em velocidade avançada, podendo 
ocasionar graves acidentes, inclusive as crianças atravessam ali para brincarem. 
 
- Reitera o pedido para reforma e a pintura dos brinquedos na Praça de Lazer 
situada na Rua Guilherme Adolfo Rieth, em frente ao prédio de nº 360, no 
Bairro Conventos, pois os mesmos estão totalmente danificados. Fotos Anexas. 
 
- Solicita com urgência, no sentido de erguer a grade da boca de lobo na Rua 
Pontes Filho, em frente ao prédio de nº 274, no Bairro Florestal, pois ali há uma 
oficina e os veículos acabam batendo devido a grade estar muito baixa. Foto 
Anexa. 
 
- Recolhimento do lixo verde na Rua José Frantz, no Bairro Conventos, em 
frente a Academia ao Ar Livre. Fotos Anexas. 
 
- Solicita o desentupimento da boca de lobo localizada na Av. Benjamin 
Constant, esquina com a Av. Sete de Setembro, no Bairro Florestal, em frente a 
Auto Peças Apolo, pois corre esgoto a céu aberto. Foto Anexa. 
 
- Solicita a troca do poste de madeira por um poste de concreto localizado na 
Rua Nicolau Araújo Junges, no Bairro Montanha, nas proximidades do nº 583, 
pois o atual está caindo, o que poderá causar acidentes. Foto Anexa. 
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- Reitera o pedido para da colocação de um poste de concreto e em seguida a 
colocação de lâmpadas na Academia ao Ar Livre, localizada na Rua Guilherme 
Adolfo Rieth, no Bairro Conventos, pois está totalmente às escuras. Foto Anexa. 
 
- Solicita a operação tapa buracos com asfalto na Rua Benno Schmidt, esquina 
com a ERS 421, no Bairro Conventos, pois a mesma está intransitável, causando 
enormes dificuldades aos usuários. Fotos Anexas. 
 
WALDIR BLAU (Req. 472/2018) 
 
Req. 472/2018 – Solicita ao Daer, para que tome providências quanto a invasão 
da área de domínio ocupado pelos papeleiros no trecho compreendido entre a 
Concessionária Tonho Automóveis e a Empresa Docile Alimentos, na RS 130 
km 70 Bairro Moinhos Lajeado, devido a várias reclamações feitas por pessoas 
que transitam por esta via. Tal situação não gera uma visão bonita para nossa 
cidade além de atrapalhar muito o trânsito. 
************************************************************************************ 
            Sala Presidente Tancredo de Almeida Neves, 14 de agosto de 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


