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        CÂMARA DE VEREADORES DE LAJEADO 
          Estado do Rio Grande do Sul 

   Sessão Ordinária realizada no dia   21/08/2018 

      BOLETIM Nº  29-02/2018 

                   E X P E D I E N T E 

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

PODER EXECUTIVO: 
 

- PL nº   103-02/2018 –  Altera os anexos II e V da Lei nº 10.079, de 30 de março 
de 2016, que instituiu o Plano de Carreira dos Servidores do Município de 
Lajeado. 
 

- Ofício nº 562-02/2018 – Em atenção ao Ofício nº 451/2018 vereador Antônio 
M. Schefer – barulho gerado pelo ônibus que ficam aguardando a saída dos 
funcionários da Minuano. 
 
- Ofício nº 567-02/2018 – Em atenção ao Ofício nº 494/2018 vereador Ederson F. 
Spohr – placas de sinalização no túnel que liga os bairros São Cristovão e 
Campestre. 
 
- Em atenção ao Ofício nº 498/2018 vereador Waldir Blau – placas de 
sonorização. 
 
- Ofício nº 564-02/2018 – Em atenção ao Ofício nº 486/2018 vereador Carlos E. 
Ranzi – cumprimento do Artigo 26 da LDBEN. 
 
- Em atenção ao Ofício nº 491/2018 vereador Ernani T. da Silva – projeto de 
fechamento da quadra de esporte da EMEF Santo André. 
************************************************************************************************* 

NILSON DO ARTE: (Projeto de Lei CM N° 037-02/2018) 

- Projeto de Lei CM N° 037-02/2018 – Institui o Dia do Evangélico, no 
Município de Lajeado/RS, e dá outras providências. 
******************************************************************************* 
WALDIR BLAU (Req. 473/2018 e Ind. 189) 
 
Req. 473/2018 – Solicita a Corsan para que providencie o fechamento dos 
buracos localizados na Rua Getúlio Vargas, no bairro Olarias divisa com o 
Bairro Campestre, pois existem buracos causando risco de acidentes. 
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- SEOSP: Solicita que sejam tomadas as devidas providências quanto ao esgoto 
correndo ao céu aberto na rua Carlos de Andrade, Bairro Centenário, causando 
mal cheiro e mal estar aos moradores do local. 
 
ANTÔNIO MARCOS SCHEFER (Req. 474, 475, 476 e 477/2018 e Ind. 190) 
 
Req. 474/2018 – Solicita ao Poder Executivo o motivo pelo qual o redutor de 
velocidade solicitado desde o mês Junho de 2017, não ter sido instalado na Rua 
Simon Bolivar, no bairro Santo Antônio, visto que a população requer o mesmo 
devido ao medo de que ocorram acidentes no local. 
 
Req. 475/2018 – Solicita ao Departamento Autônomo de Estradas de Rodagens-
DAER, para que verifique a possibilidade de instalar algum tipo de redutor de 
velocidade na ERS 421, no bairro Conventos, nas proximidades da Mecânica 
Auto Peças Osório, devido ao intenso fluxo de pessoas no local, principalmente 
de crianças em época escolar. 
 
Req. 476/2018 – Solicita à Companhia Riograndense de Saneamento-CORSAN, 
para que sejam tomadas as devidas providências quanto a um buraco 
localizado da Rua Alfredo Bildhauer, no bairro Universitário, podendo gerar 
acidentes no local. 
 
Req. 477/2018 – Solicita à Companhia Riograndense de Saneamento-CORSAN, 
para que sejam tomadas as devidas providências quanto a calçada da Rua Beno 
Leopoldo Weizenmann, no bairro Moinhos, pois segundo os moradores a 
mesma foi quebrada para a colocação de canos e desde então nada mais foi feito 
no local. 
 
- SEOSP: Reiterando a solicitação para que sejam tomadas as devidas 
providências quanto a um vazamento de esgoto que está ocorrendo na Rua José 
Franz, proximidades da residência nº 331, no bairro Conventos, pois o mesmo 
está causando grandes transtornos aos moradores principalmente devido ao 
mau cheiro gerado no local. 
 
- SEOSP: Patrolamento e colocação de material (brita/saibro) nos endereços 
citados abaixo, pois os moradores reclamam da grande quantidade de buracos, 
o que acaba dificultando a travessia nestes locais. 
* Na Travessa 8, localizada acima da Escola Dom Pedro I, no bairro Jardim do 
Cedro. 
* Rua Professor Helmuth Martin Rothe, no bairro Jardim do Cedro. 
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- 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 nestes locais. 
* Rua Otelo Rosa, no bairro São Cristóvão. 
* Rua Salzano Vieira da Cunha, interseção com a Rua Otelo Rosa, no bairro São 
Cristóvão. 
 
- TRÂNSITO: Colocação de quebra-molas ou de algum outro tipo de redutor de 
velocidade na Rua Santo Antoninho, no bairro Santo Antônio, pois os 
moradores reclamam do perigo de acidentes devido à alta velocidade que os 
veículos circulam no local. 
 
CARLOS EDUARDO RANZI (Req. 478, 479, 480, 481 e 482/2018 e Ind. 191) 
 
Req. 478/2018 – Solicita espaço para falar sobre o Projeto de Lei n° 31/2018 e 
sobre a Reunião das Comissões da Câmara de Vereadores. 
 
Req. 479/2018 – Solicita a Secretaria de Segurança Pública providências no 
sentido de garantir o sossego público no entorno da boate One Club e Eventos, 
localizada no bairro Universitário, notadamente na parte da noite e finais de 
semana. 
 
Req. 480/2018 – Solicita a Secretaria de Educação o cronograma de repasses 
financeiros (cerca de R$ 14 mil para cada Escola Pública Municipal) referente 
aos valores não aplicados em 2017 em Educação, determinado pela Emenda à 
Lei Orgânica nº 8/2017: 
Art. 109 O Município aplicará, no exercício financeiro, valor não inferior a trinta 
por cento (30%) da receita, na manutenção e desenvolvimento do ensino 
municipal. 
§ 1º Eventual diferença que implique o não atendimento em 2017 dos recursos 
mínimos (30%) da receita, previstos no caput deste artigo deverá ser acrescido 
ao montante mínimo previsto em 2018, a ser destinado equitativamente a todos 
os educandários do município para utilização exclusiva em plano de prevenção 
contra incêndio - PPCI-, reformas e equipamentos, sem prejuízo do montante 
mínimo do exercício de 2018 e das sanções cabíveis. 
§ 2º A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação 
de cargo ou alteração de estrutura de carreira, bem como a admissão de pessoal 
a qualquer título, só poderão ser feitas: 
I - caso houver prévia dotação orçamentária, suficiente para atender às 
projeções de despesa de pessoal e os acréscimos dela decorrentes; 
II - caso houver autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias, 
ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia mista. 
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Req. 481/2018 – Solicita ao Poder Executivo,  informações complementares 
sobre os seguintes termos de colaboração firmados pelo município, pois juntos 
totalizam R$ 389.880,00: 
 

1) TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002-02/2018 PROCESSO 

ADMINISTRATIVO Nº 18311/2018 OSC: ASSOCIAÇÃO LAJEADO 

DE FUTSAL OBJETO: “PROJETO ESCOLINHA LAJEADO SOCIAL” 

VALOR DO REPASSE: 149.880,00 PRAZO DE EXECUÇÃO: 18 MESES 

CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2018 – EXPEDIENTE 6498/2018. 

2) TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003-02/2018 PROCESSO 

ADMINISTRATIVO Nº 18309/2018 OSC: ASSOCIAÇÃO LAJEADO 

DE ESPORTES - ALE OBJETO: “PROJETO FOMENTANDO NOVOS 

CRAQUES” VALOR DO REPASSE: 240.000,00 PRAZO DE 

EXECUÇÃO: 18 MESES CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2018 – 

EXPEDIENTE 6498/2018. 

Req. 482/2018 – Solicita a Secretaria de Educação o cronograma de instalações 
das câmeras de vigilâncias nos educandários do município, conforme a Lei 
Municipal n° 10.516 de 24 de novembro de 2017, de autoria da Vereadora 
Arilene Dalmoro. 
 
- Solicita o nivelamento da Rua Romeu Armange, localizada no bairro 
Conventos. 
 
MARIELA PORTZ (Req. 483/2018) 
 
Req. 483/2018 – Solicita espaço para falar sobre a Caminhada pela Paz realizada 
sábado, no bairro Santo Antônio. 
 
WALDIR SÉRGIO GISCH (Req. 484/2018) 
 
Req. 484/2018 – Solicita ao Poder Executivo que seja notificado o proprietário 
do terreno localizado na Rua Arno Ritter, Setor 08, quadra 105, Lote 263, no 
Bairro São Cristóvão, pois o mato está altíssimo causando a proliferação de 
ratos e insetos no local. 
 
ERNANI TEIXEIRA DA SILVA (Req. 485/2018 e Ind.192) 
 
Req. 485/2018 – Solicita ao Poder Executivo o cumprimento da Lei Municipal nº 
10.503 de 16 de novembro de 2017, onde disciplina a circulação e sinalização de 
veículos de tração humana (carrinhos de metal para o transporte de produtos 
recicláveis), no Município de Lajeado/RS e dá outras providências. 



Página 5 de 8 

 

 
- Instalação de uma torneira no cano de água, ao lado do campo de futebol, em 
frente a Concha Acústica, no Parque Professor Theobaldo Dick. Fotos Anexas. 
 
- Conserto das telas de proteção, no campo de futebol em frente a Concha 
Acústica, no Parque Professor Theobaldo Dick. Fotos Anexas. 
 
- Recolhimento de pedras espalhadas no Parque Professor Theobaldo Dick, pois 
quando as Empresas Terceirizadas realizam obras, as mesmas deixam os restos 
de materiais espalhados. Fotos Anexas. 
 
- Solicita com a brevidade possível, a reforma geral nos banheiros instalados no 
Parque Professor Theobaldo Dick. Fotos Anexas. 
 
- Solicita a colocação de lâmpadas nos banheiros instalados no Parque Professor 
Theobaldo Dick. Foto Anexa. 
 
- Solicita a repintura da faixa de ciclistas, no Parque Professor Theobaldo Dick, 
pois a mesma está totalmente apagada. Foto Anexa. 
 
- Solicita para que seja providenciado a reforma da ponte do córrego no Parque 
Professor Theobaldo Dick, pois a mesma queimou. Fotos Anexas. 
 
- Solicita a instalação de uma porta com chave, onde ficam os disjuntores no 
Parque Professor Theobaldo Dick, ao lado do campo de futebol, em frente a 
Concha Acústica, pois os fios estão desencapados, podendo causar graves 
acidentes. Fotos Anexas. 
 
NILSON DO ARTE (Req. 486/2018 e Ind.193) 
 
Req. 486/2018 – Solicita espaço para falar sobre a Caminhada pela Paz e 
inauguração do Ginásio do bairro Santo Antônio. 
 
- SEOSP: Solicita o recolhimento do lixo verde na rua Padre Theodoro Amstad, 
no bairro Moinhos. 
 
- SEOSP: Conserto do pavimento da Av. Carlos Spohr Filho, em frente ao posto 
de combustíveis Moinhos e a borracharia do Natal, pois foi aberto uma valeta 
na avenida e tapada com terra. 
 
- SEOSP: Solicita o conserto dos buracos na rua Carlos Von Koseritz, trecho 
entre a Av. Benjamin Constant e Rua Júlio de Castilhos. 
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- SEOSP: Conserto no pavimento das ruas Helmut Glufke, rua Catarina Gerard, 
e rua Bem-Te-Vi, no bairro Universitário. 
 
- SEOSP: Solicita o conserto dos buracos na Rua Pinheiro Machado, no trecho 
entre a Av. Benjamin Constant e Rua Pedro P. Kieling. 
- SEOSP: Solicita o conserto dos buracos na Av. Senador Alberto Pasqualini, no 
trecho entre as ruas Miguel Tostes e rua Waschinton Luis, em frente a empresa 
de ônibus Ereno Dörr. 
 
- SEOSP: Solicita o conserto dos buracos na rua Travessa Saidan, no bairro 
Santo Antônio. 
 
EDERSON FERNANDO SPOHR (Ind.194) 
 
- SEOSP: Solicita o 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 à 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 vêm 
causando muitos transtornos aos moradores, que reclamam principalmente da 
falta de segurança nesta localidade. 
 
- SEOSP: Patrolamento e 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 
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com luminárias e moradores reclamam dos perigos diários que enfrentam com 
a escuridão. 
 
- SESP: Solicita a 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 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 Tubético 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. 
 
- SEOSP: Solicita que conserte a iluminação de dois pontos. Um no poste que 
fica na Rua das Begônias n° 208 e outro no quarto poste, de quem entra pela RS 
413 em direção ao bairro Conventos, na Rua João Reinaldo Saffran, ambas 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 n° 201, no bairro Santo André. 
 
- SEOSP: Colocação de poste, braço, lâmpada e rede de energia na Rua Antônio 
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. 
 
- 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. 
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- SEOSP: Solicita revisão das bocas de lobo na Rua Washington Luiz, próximas 
à casa de n° 590, no 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: Solicita com extrema urgência o patrolamento da Rua Hugo Jacob 
Mattje, no loteamento Bavieira, no bairro São Bento. Já foi solicitado junto à 
secretaria por diversas vezes. 
 
- SEOSP: Solicita a troca de lâmpada queimada em poste localizado na Rua Paul 
Opliger, em frente ao n° 50, no bairro São Cristóvão. 
 
- SEOSP: Patrolamento e a colocação de material na Rua Aury Stürmer, no 
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, 
no bairro Moinhos D’ Água. 
 
- TRÂNSITO: Solicita 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. 
 
- SEOSP: Troca de lâmpada queimada em um poste localizado na Rua Darcy 
Nivaldo Schmidt, esquina com Rua Marcos Andre Prass, em frente ao n° 890, no 
Loteamento Coliseu, bairro Bom Pastor. 
 
- SEOSP: Troca de lâmpada queimada em um poste localizado na Rua Thereza 
Irena Schneider, em frente ao n° 464, no bairro Campestre. 
 
- SESP: Colocação de placa de identificação com o nome da Rua Thereza Irena 
Schneider, no bairro Campestre. 
 
- SEOSP: Patrolamento e a colocação de material na Rua Ivo Inácio Grüm, no 
bairro Moinhos D’ Água. 
************************************************************************************ 
            Sala Presidente Tancredo de Almeida Neves, 21 de agosto de 2018. 
 
 
 


