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        CÂMARA DE VEREADORES DE LAJEADO 
          Estado do Rio Grande do Sul 

   Sessão Ordinária realizada no dia   04/09/2018 

      BOLETIM Nº  31-02/2018 

                   E X P E D I E N T E 

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

PODER EXECUTIVO: 
 
- PL nº  106-02/2018 – Autoriza a renovação de contratos administrativos 
temporários das servidoras que menciona, até o quinto mês após o parto. 

 
- PL nº  107-02/2018 – Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir Crédito 
Especial. 
 

- PL nº  108-02/2018 – Autoriza a contratação temporária de excepcional 
interesse público de 01 (um) professor de Anos Finais - Ciências    
 

- PL nº   109-02/2018 –  Autoriza o Poder Executivo a conceder parcelamento, 
em até 60 (sessenta) parcelas mensais e sucessivas, dos débitos relativos ao 
Imposto Sobre Serviços (ISS) das empresas optantes pelo Regime Especial 
Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições – Simples Nacional e dá 
providências. 
 

- PL nº   110-02/2018 –  Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir Crédito 
Especial.  
 
- Ofício nº 588-02/2018 – Em atenção ao Ofício nº 509/2018 vereador Carlos E. 
Ranzi – capacidade financeira do Município em executar o plano de 
amortização proposto no PL Complementar n° 03. 
 
- Ofício nº 590-02/2018 – Em atenção ao Ofício nº 504/2018 vereador Ernani T. 
da Silva – imóvel em frente a praça do chafariz. 
 
- Em atenção ao Ofício nº 505/2018 vereador Ernani T. da Silva – notificação de 
proprietário. 
 
- Ofício nº 591-02/2018 – Em atenção ao Ofício nº 557/2018 vereador Carlos E. 
Ranzi – Termos de Colaboração nº 002-02/2018 e nº 003-02/2018. 
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- Ofício nº 592-02/2018 – Em atenção ao Ofício nº 539/2018 vereador Carlos E. 
Ranzi – informações sobre a compensação previdenciária RPPS. 
************************************************************************************************* 

ADI CERUTTI: (Projeto de Lei CM N° 042-02/2018) 

- Projeto de Lei CM N° 042-02/2018 – Denomina de Rua Werno Datsch a rua 
principal do Loteamento Residencial Datsch, no Bairro Centenário. 
 
CARLOS EDUARDO RANZI: (Projeto de Lei CM N° 043-02/2018) 

- Projeto de Lei CM N° 043-02/2018 – Modifica o parágrafo único do artigo 38 
da Lei Complementar n° 002/2016 que institui o Regime Próprio de Previdência 
Social do Município de Lajeado e dá outras providências. 
******************************************************************************* 
ARIELENE MARIA DALMORO (Req. 499/2018) 
 
Req. 499/2018 – Solicita a RGE SUL Distribuidora de Energia S.A, para que 
apresente um projeto de extensão da rede elétrica da Rua dos Lírios, no bairro 
Alto do Parque, na maior brevidade possível. 
 
- SEOSP: Conserto da calçada de passeio em frente ao Cartório Eleitoral, situado 
à rua Santos Filhos, onde existem lajes soltas e quebradas, além da falta das 
mesmas em diversos locais, estas promovem o desequilíbrio podendo causar 
queda dos pedestres como acidentes mais graves. 
 
ANTÔNIO MARCOS SCHEFER (Req. 500 e 501/2018 e Ind. 202) 
 
Req. 500/2018 – Solicita ao Poder Executivo, que informe se está correto às 
informações de que o Posto de Saúde do bairro São Bento estaria sem fichas de 
urgência para atendimentos. Se for verídico informem também qual a razão 
disto. 
 
Req. 501/2018 – Solicita ao Poder Executivo, que informe se está correta às 
informações de que o Posto de Saúde do bairro Conventos estaria sem fichas 
para atendimentos aos pacientes. Caso estas reclamações estejam corretas que 
sejam tomadas as devidas providências quanto a isso, visto que essa situação 
prejudica a todos. 
 
- SAURB/ SEOSP: Solicita a limpeza dos locais citados abaixo, visto que os 
mesmos se encontram em péssimo estado de conservação. 
* Rua Pinheiro Machado, proximidades da residência nº 890, no Centro 
* Na concha acústica localizada no Parque Professor Theobaldo Dick 
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- SOSUR: Patrolamento e colocação de material (brita/saibro) na Travessa 8, 
localizada acima da Escola Dom Pedro I, no bairro Jardim do Cedro, os 
moradores reclamam da grande quantidade de buracos, dificultando a travessia 
nestes locais. 
 
- SEOSP: Colocação de iluminação pública na Rua Guilhermina Becker 
interseção com a Rua Delfino dos Santos Costa, no bairro Conservas, pois os 
moradores reclamam da insegurança devido à falta de iluminação no local. 
 
- SEOSP: Colocação de uma lixeira na Rua Armindo Lorival, proximidades do 
nº 630, no bairro Centenário, visto que os moradores por não possuírem um 
local para colocar os lixos de suas residências depositam os mesmos na calçada, 
o que gera um grande transtorno a todos. 
 
NESTOR DESSOY (Req. 502/2018) 
 
Req. 502/2018 – Solicita espaço para falar sobre a Escola Municipal de Ensino 
Fundamental Pedro Welter. 
 
WALDIR BLAU (Ind. 203) 
 
- SEOSP: Solicita patrolamento e colocação de material na Rua das Industrias, 
Rua Pedro Beuren, Rua Elizabeth Beuren e limpeza das valetas destas ruas 
Bairro Alto Conventos. 
 
CARLOS EDUARDO RANZI (Req. 503, 504, 505, 506 e 507/2018) 
 
Req. 503/2018 – Requer ao Conselho Municipal de Trânsito, a ata da reunião 
onde foi deliberado o aumento da tarifa do estacionamento rotativo. 
 
Req. 504/2018 – Solicita ao Poder Executivo, a reforma da praça de lazer 
localizada na Rua Paulo Schlabitz, no bairro Montanha. 
 
Req. 505/2018 – Solicita espaço para falar sobre a inclusão da Liga Feminina de 
Combate ao Câncer no Programa Nota Fiscal Gaúcha. 
 
Req. 506/2018 – Solicita ao Poder Executivo os motivos pelos quais reduziu-se 
os horários de atendimento de dentistas no Posto de Saúde do bairro Montanha. 
 
Req. 507/2018 – Solicita ao Poder Executivo, conforme comunicado no início 
mês de agosto, qual empresa fará a auditoria externa que apurará se o 
município ainda deve valor ao Instituto Continental de Saúde (ICOS) - que 
geria os postos de saúde do município, pois os ex-funcionários ainda aguardam 
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um desfecho para poderem receber os valores referentes as rescisões 
contratuais. 
 
Req. 510/2018 – Solicita ao Poder Executivo e Stacione Rotativo, a correção da 
informação constante no ticket de estacionamento. Atualmente é informado o 
número do Projeto de Lei e o correto é informar o número da Lei Municipal nº 
10.473/2017. 
 
WALDIR SÉRGIO GISCH (Ind. 204) 
 
- SEOSP: Solicita a desobstrução do bueiro que está entupido na Rua Dr. Parobé 
nº 347, em frente a empresa Brick.com. 
 
- SEMA: Solicita a colocação de uma lixeira na Rua 25 de julho n° 55. 
 
ERNANI TEIXEIRA DA SILVA (Req. 508/2018 e Ind. 205) 
 
Req. 508/2018 – Solicita ao Poder Executivo que notifique a proprietária do 
imóvel situado na Avenida Benjamin Constant n° 460, no bairro Centro, devido 
ao abandono do mesmo, o local serve para usuários de drogas dormirem e 
fazerem suas necessidades fisiológicas, excremento humano, bem como no 
pátio há mato e proliferação de baratas, ratos e gambás. 
 
- Solicita o conserto, reforma e a pintura dos brinquedos na Praça de Lazer, 
situada na Rua João Fernando Schneider, ao lado da EMEI Amiguinhos do 
Jardim, no Bairro Jardim do Cedro. Fotos Anexas. 
 
- Solicita com a brevidade possível, a limpeza e o desentupimento da boca de 
lobo localizada na Rua Vitória, no Bairro Universitário, pois a mesma está 
entupida, o que não dá vazão as águas. Fotos Anexas. 
 
- Solicita a construção de uma boca de lobo na Rua Edwino Henrique Becker, 
esquina com a Rua Vitória, no Bairro Universitário. Foto Anexa. 
 
- Solicita a colocação de canos na valeta da Rua Edwino Henrique Becker, no 
Bairro Universitário, atrás do campo de futebol, pois ali tem uma cratera 
enorme e com mau cheiro, causando enormes dificuldades aos usuários. Fotos 
Anexas. 
 
- Solicita a construção de uma rampa de acesso à cadeirantes na Academia ao 
Ar Livre localizada na Rua Vitória, no Bairro Universitário, devido aos 
cadeirantes que frequentam a referida Academia. Foto Anexa. 
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- Solicita a troca de lixeira na Rua Dois Irmãos, em frente ao prédio de nº 736, no 
Bairro Conservas, pois a existente está totalmente danificada. 
 
- Solicita com urgência, que providencie a canalização na área verde, na Rua 
Leonardo Theobaldo Hauschild, no Bairro São Cristóvão, pois neste local corre 
água a céu aberto. Fotos Anexas. 
 
- Solicita a colocação de rede nas goleiras do campo de futebol localizado na 
Rua Edwino Henrique Becker, no Bairro Universitário. Fotos Anexas. 
 
- Solicita o recolhimento do lixo verde na Rua Marechal Deodoro, em frente ao 
Sesc, no Bairro Centro. Foto Anexa. 
 
- Solicita uma maior fiscalização na construção de calçadas de passeio da Av. 
Senador Alberto Pasqualini, no Bairro Universitário, se as mesmas estão dentro 
dos parâmetros. 
 
- Solicita o conserto da calçada de passeio localizada na Rua Borges de 
Medeiros, ao lado do Salão Paroquial, no Bairro Centro. Foto Anexa. 
 
NILSON DO ARTE (Req. 509/2018 e Ind. 206) 
 
Req. 509/2018 – Solicita espaço para falar sobre os buracos nas ruas. 
 
- SESP: Conserto de buracos nas seguintes ruas: 
* Rua 17 de Dezembro, em toda a rua. 
* Av. Castelo Branco, trecho entre a rodoviária e a Cohab Moinhos. 
*Av. Senador Alberto Pasqualini, vários trechos estão completamente 
esburacados dificultando o trânsito, devido a manobras que os veículos 
precisam fazer. 
 
- SESP: Solicita colocação de material no entroncamento das Ruas Rio Grande 
do Norte com a Rua Lírio Kammer, no bairro Universitário. Devido a manobras 
do caminhão do lixo, os moradores não conseguem entrar e sair de suas 
garagens.  
 
EDERSON FERNANDO SPOHR (Ind. 207) 
 
- 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. 
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- SEMA: Solicita 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. (SOLICITADO A MAIS DE 30 DIAS) 
 
- SEOSP: Solicita com urgência a colocação de uma carga de brita ou material 
similar na Rua Otto Pedro Rohenkohl n° 201, esquina com Avenida Aury 
Stürmer, no bairro Moinhos D’Água. (SOLICITADO A MAIS DE 30 DIAS) 
 
- SEOSP: Troca de lâmpada queimada em um poste na Rua 1° de Maio, em 
frente ao n° 93, bairro Moinhos D’ Água. (SOLICITADO A MAIS DE 30 DIAS) 
 
- SEOSP: Solicita com 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. 
(SOLICITADO A MAIS DE 30 DIAS) 
 
- 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. 
(SOLICITADO A MAIS DE 30 DIAS) 
 
- SEOSP: Solicita a 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. (SOLICITADO A MAIS DE 30 DIAS) 
 
- 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. (SOLICITADO A MAIS DE 30 DIAS) 
 
- SEOSP: Solicita que concrete a lixeira existente na Rua Reinoldo Alberto 
Hexsel esquina com Marechal Floriano Peixoto, no Loteamento dos Médicos, 
bairro São Cristóvão. (SOLICITADO A MAIS DE 30 DIAS) 
 
- SESP: 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. (SOLICITADO A MAIS DE 30 DIAS) 
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- SEDETAG: Solicita a limpeza de um terreno de propriedade do município, 
localizado na Rua Capitão Pedro Siebra, ao lado do sobrado de n° 557, bairro 
Universitário. (SOLICITADO A MAIS DE 30 DIAS) 
 
- SEOSP: Solicita o conserto da 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, Rua João Reinaldo Saffran, ambos no bairro 
São Bento. (SOLICITADO A MAIS DE 30 DIAS) 
 
- SEOSP: Solicita a colocação de poste, braço e lâmpada na Rua Celso Horn, em 
frente ao n° 96, fundos da rua Delfino Costa, bairro Conservas. (SOLICITADO 
A MAIS DE 30 DIAS) 
 
- SEOSP: Solicita a 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. (SOLICITADO A MAIS DE 30 DIAS) 
 
- SEOSP: Solicita a colocação de braço e lâmpada nos três postes localizados na 
Rua Ana Maria Schuler Azambuja, em frente a Mecânica GPS, no bairro 
Montanha. (SOLICITADO A MAIS DE 30 DIAS) 
 
- 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. (SOLICITADO A MAIS DE 30 
DIAS) 
 
- SEOSP: Solicita que recomece com extrema urgência o patrolamento e a 
colocação de material da Rua Hugo Jacob Mattje, no loteamento Bavieira, no 
bairro São Bento. 
 
- SEOSP: Troca de lâmpada queimada em poste localizado na Rua Paul Opliger, 
em frente ao n° 50, no bairro São Cristóvão. Foi feito reparos na semana 
passada, mas a lâmpada voltou a queimar. 
 
- SEOSP: Patrolamento e a colocação de material na Rua Encantado, bairro 
Olarias. (SOLICITADO A MAIS DE 30 DIAS) 
 
- SEOSP: Patrolamento e a colocação de material na Rua João Kramer Sobrinho, 
bairro Moinhos D’ Água. (SOLICITADO A MAIS DE 30 DIAS) 
 
- SESP: Solicita que modifique o local destinado para uma placa de sinalização, 
de significado “PARE”, que se encontra junto ao trevo de acesso aos bairros 
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Campestre e São Cristóvão. A referida placa está no meio da calçada e 
impossibilita que qualquer pessoa passe sobre ela, principalmente de 
cadeirantes. (SOLICITADO A MAIS DE 30 DIAS) 
 
- 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. (SOLICITADO A MAIS DE 30 DIAS) 
 
- SESP: Colocação de placa de identificação com o nome da Rua Thereza Irena 
Schneider, no bairro Campestre. (SOLICITADO A MAIS DE 30 DIAS) 
 
- SEOSP: Patrolamento e a colocação de material na Rua Ivo Inácio Grüm, bairro 
Moinhos D’ Água. (SOLICITADO A MAIS DE 30 DIAS) 
 
- SESP: Solicita a instalação de uma lombo-faixa na Rua Erico Weber, próximo 
ao n° 1266, no bairro Moinhos D’ Água. O pedido é encaminhado por 
moradores, que estão cansados da falta de respeito dos motoristas e do risco 
diário de acidentes neste local. 
 
- SESP: Solicita a instalação de lombo faixa na Rua Carlos Spohr Filho, próxima 
ao n° 1326, no bairro Moinhos. 
 
- SECEL: Solicita que faça adequações na quadra de esportes do Ginásio do 
Bairro Floresta, na Rua Jacob Augusto Purper. Solicita adequações para a 
prática de vôlei. Pinturas e colocação de suporte para a rede. 
 
- SEOSP: Patrolamento e a colocação de material na Rua Selvino Seltenreich, 
próximo à casa de n° 217, no bairro São Bento. 
 
- SEOSP: Patrolamento e a colocação de material na Rua Otto Schmitt, bairro 
São Bento. 
************************************************************************************** 
            Sala Presidente Tancredo de Almeida Neves,  04 de setembro de 2018. 
 
 
 

 


