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        CÂMARA DE VEREADORES DE LAJEADO 
          Estado do Rio Grande do Sul 

   Sessão Ordinária realizada no dia   11/09/2018 

      BOLETIM Nº  32-02/2018 

                   E X P E D I E N T E 

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

PODER EXECUTIVO: 
 
- PL nº  111-02/2018 – Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir Crédito 
Suplementar. 

 
- PL nº  112-02/2018 – Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir Crédito 
Suplementar. 
 

- PL nº  113-02/2018 – Autoriza a contratação temporária de excepcional 
interesse público de 01 (um) professor de Anos Iniciais 
 

- PL nº  114-02/2018 – Altera a Lei nº 10.618, de 17 de maio de 2018, que 
autoriza o Poder Executivo a desmembrar e permutar imóvel de propriedade 
do Município de Lajeado por imóvel de propriedade de Ilmo Kuffel e dá outras 
providências. 
 

- PL nº  115-02/2018 – Autoriza o Poder Executivo a desafetar da destinação de 
área institucional, afetar para bem dominial e permutar imóvel de propriedade 
do Município de Lajeado por imóvel de propriedade de Agro Comercial Klein 
Ltda. 
 
- Ofício nº 552-02/2018 – Em atenção ao Ofício nº 391/2018 vereador Sérgio L. 
Kniphoff – comissão para revisar o Código Municipal do meio Ambiente. 
 
- Ofício nº 587-02/2018 – Em atenção ao Ofício nº 538/2018 vereador Carlos E. 
Ranzi – adequação dos espaços públicos de lazer e de prática esportiva. 
************************************************************************************************* 

MESA DIRETORA: (Projeto de Lei CM N° 044-02/2018) 

- Projeto de Lei CM N° 044-02/2018 – Altera dispositivos da Lei Municipal n° 
10.677 de 29 de agosto de 2018. 
******************************************************************************* 

ANTÔNIO MARCOS SCHEFER (Req. 511 e 512/2018 e Ind. 208) 
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Req. 511/2018 – Solicita ao Poder Executivo, que informe o motivo do redutor 
de velocidade da Av. Alberto Müller interseção com a Rua Miguel Paulus, no 
bairro Planalto, proximidades da residência nº 1111, não ter sido instalado, visto 
a alta velocidade que os veículos circulam, podendo ocasionar acidentes no 
local. 
 
Req. 512/2018 – Solicita com urgência ao Poder Executivo, que sejam tomadas 
as devidas providências quanto a segurança nas EMEIs do município, 
principalmente no turno inverso ao de funcionamento, visto que está nítido que 
a mesma esta precária, tendo em vista o último ocorrido que foi o assalto a 
EMEI do bairro São Cristóvão. 
 
- SEOSP: Solicitando melhorias como patrolamento e colocação de matérias 
(brita/saibro) nas Ruas citadas abaixo, pois segundo moradores a mesmas se 
encontram em péssimo estado de conservação. 

 Rua Leonardo Zart Jacques no bairro Pastor. Imagens. 

 Rua Alfredo Lenz no bairro Moinhos d’Água. 

 Rua Zeno Schmatz no bairro Moinhos d’Água. 

 Rua Waldemar Schossler no bairro Moinhos d’Água. 

 Rua Rodrigo Gall no bairro Moinhos d’Água. 

 Rua Nilson Lenz no bairro Moinhos d’Água. 

- SEOSP: Solicitando a colocação de iluminação pública (suporte e lâmpada) nos 
postes localizados nos endereços abaixo, pois os moradores reclamam da 
insegurança, devido á falta de iluminação nestes locais. 
 

 Rua Domingo Trevisol proximidades da residência 948 no bairro Bom 
Pastor. 

 
- SEOSP: Solicitando melhorias no calçamento da Rua Amália Schweiger, pois 
os moradores reclamam da grande quantidade de buracos que há, dificultando 
a travessia na mesma. 
 
- SEOSP: Solicitando melhorias nas calçadas de passeio da Rua Olavo Bilac 
proximidades da residência no bairro Florestal, visto que as mesmas estão em 
precário estado de conservação podendo ocasionar acidentes no local. 
******************************************************************************************* 
ARILENE MARIA DALMORO (Req. 513 e 514/2018) 
 
Req. 513/2018 – Reiterando o pedido n° 024/2018 de 06 de fevereiro de 2018, a 
Secretaria do Meio Ambiente para viabilizar o plantio de 100 mudas de árvores 
para sombra de crescimento rápido, fundamentais para reflorestar, embelezar e 
proporcionar um clima mais ameno, na área que compreende o entorno 
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complexo do Clube Esportivo Lajeadense. Tendo em vista que o município 
possui uma demanda reprimida para o plantio de mais de 6 mil mudas, vimos 
auxiliar o setor responsável a diminuir e resolver parte do problema existente. 
 
Req. 514/2018 – Solicita ao Poder Executivo que a área localizada no Bairro Bom 
Pastor, na Rua 25 de fevereiro, um terreno de 2299,09 m², S12, Q 175 e L88, seja 
construída uma praça e academia ao ar livre, bancos e churrasqueiras. Assim, os 
moradores poderão usufruir de um local mais aprazível e seguro para a prática 
de exercícios físicos e lazer para as crianças. 
 
SILVANE KOHLRAUSCH (Req. 515/2018) 
 
Req. 515/2018 – Solicita espaço para falar sobre os frequentes problemas 
ocorridos na área da saúde no município de Lajeado. 
 
ADI CERUTTI (Ind. 209) 
 
- SEOSP:  Troca das lixeiras na Praça João Hennemann Filho, no Bairro 
Moinhos, estão com a parte de baixo enferrujadas e quebradas. 
 
WALDIR BLAU (Req. 516 e 517/2018 e Ind. 210) 

 
Req. 516/2018 – Solicita espaço para falar sobre as Ruas esburacadas no 
Município de Lajeado. 
 
Req. 517/2018 – Solicita espaço no expediente para falar sobre, transporte dos 
deficientes físicos para APAE e Adefil no município de Lajeado. 
 
- SEOSP: Solicita colocação de material na Rua Adolfo Kaufmam n° 501, Bairro 
Centenário. 
 
CARLOS EDUARDO RANZI (Req. 518, 519, 520, 521, 522 e 523/2018 e Ind. 
211) 
 
Req. 518/2018 – Solicita a Secretaria de Educação a aquisição de colchões 
infantis para o Projeto Vida Moinhos. 
 
Req. 519/2018 – Solicita ao Poder Executivo a relação das empresas que prestam 
qualquer forma de consultoria ou assessoria ao Poder Executivo, bem como 
seus respectivos valores. 
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Req. 520/2018 – Solicita a Secretaria de Educação os motivos pelos quais a 
Turma B da Escola Municipal de Educação Infantil Criança Alegre permanece 
com falta de professores. 
 
Req. 521/2018 – Solicita ao Poder Executivo,  qual a previsão de retorno do 
projeto de patinação artística. 
 
Req. 522/2018 – Solicita a Secretaria de Educação a possibilidade de permutar 
áreas do município por áreas lindeiras a Escola Municipal de Educação Infantil 
Espaço Criança, situada no bairro Florestal, e a Escola de Ensino Fundamental 
Pedro Welter, com a finalidade de ampliar os respectivos pátios. Considerando 
que o Poder Público conta com mais de 1500 imóveis avaliados em mais de R$ 
600 milhões de reais, enquanto que os referidos educandários carecem de 
espaço de convivência. 
 
Req. 523/2018 – Solicita espaço para falar sobre o Índice de Desenvolvimento da 
Educação Básica (IDEB). 
 
- TRÂNSITO: Solicita a instalação de faixa elevada na esquina da Rua Mathias 
Rockenbach com a Rua Germano Berner, com o objetivo de tornar o acesso para 
os estudantes da Escola Estadual Irmã Branca e da Escola João Batista de Melo 
mais seguro. 
 
NESTOR DESSOY (Req. 524/2018) 
 
Req. 524/2018 – Solicita espaço para falar sobre o Regime próprio de 
Previdência Social – RPPS. 
 
ERNANI TEIXEIRA DA SILVA (Ind. 212) 
 
- Solicita o conserto da calçada de passeio localizada na Avenida dos Quinze, 
em frente à Praça de Lazer, no Bairro Florestal. Foto Anexa. 
 
- Solicita a operação tapa buracos com asfalto na Av. Presidente Castelo Branco, 
no Bairro Moinhos, pois a mesma está intransitável, causando enormes 
dificuldades aos usuários. Fotos Anexas. 
 
- Solicita com brevidade possível, a limpeza e a obstrução das bocas de lobo 
existentes na Av. Presidente Castelo Branco, no Bairro Moinhos. Fotos Anexas. 
 
- Solicita a construção de uma calçada de concreto, para adentrar à Academia ao 
Ar Livre, juntamente a Praça de Lazer, na Avenida dos Quinze, no Bairro 
Florestal. Foto Anexa. 
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- Solicita o conserto da calçada de passeio localizada na Rua Benno Leopoldo 
Weissmann, no Bairro Moinhos, pois ali passam várias crianças que frequentam 
a Escola Fett Filho. Foto Anexa. 
 
- Solicita a troca de calçada de passeio, em frente ao Fórum, pois a mesma é 
muito escorregadia, onde várias pessoas já caíram. Fotos Anexas. 
 
- Solicita providência com urgência, no sentido de erguer as pedras de 
calçamento, na quadra da Corsan, na Rua Paulo Frederico Schumacher, em 
frente ao Fórum, no Bairro Moinhos, pois da forma que a rua se encontra, os 
usuários da mesma, batem o motor de seus veículos. Fotos Anexas. 
 
- Troca de placa indicativa da Rua denominada de Pedro Álvares Cabral, no 
Bairro Moinhos, pois a escrita da mesma está totalmente apagada. Foto Anexa. 
 
NILSON DO ARTE (Req. 525 e 526/2018 e Ind. 213) 
 
Req. 525/2018 – Solicitamos ao Poder Executivo, a pedido da comunidade do 
Bairro Conservas, a construção de uma Câmara Mortuária atrás do ginásio do 
bairro. Esta é uma antiga reivindicação da comunidade do bairro. 
 
Req. 526/2018 – Solicita espaço para falar sobre o Setembro Amarelo. 
 
- SEOSP: Solicita o conserto dos buracos da rua Bento Rosa, trecho entre a rua 
Décio Martins Costa e o viaduto da Br 386. 
 
- SEOSP: Solicita o conserto dos buracos na Av. Carlos Sphor Filho. 
 
- SEOSP: Solicita um estudo para reforma do prédio do ginásio do Bairro 
Conservas. Pois o mesmo está com vários problemas estruturais, necessitando 
de reforma urgente, sob pena da possibilidade de acidentes com o mesmo. 
******************************************************************************************* 
EDERSON FERNANDO SPOHR: ( Req. nº 527/2018) 
 
 Req. 527/2018 - Solicita a Mesa Diretora que na Sessão Ordinária do dia 25 de 
setembro o Plenário desta Casa realize uma homenagem aos 80 anos da ARLA – 
Associação Rural de Lajeado. 
************************************************************************************** 
     Sala Presidente Tancredo de Almeida Neves,  11 de setembro de 2018. 
 
 
 

 


