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        CÂMARA DE VEREADORES DE LAJEADO 
          Estado do Rio Grande do Sul 

   Sessão Ordinária realizada no dia   18/09/2018 

      BOLETIM Nº  33-02/2018 

                   E X P E D I E N T E 

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

PODER EXECUTIVO: 
 
- PL nº  116-02/2018 – Autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder Direito 
Real de Uso de uma área de terras urbana à União Sul Brasileira da Igreja 
Adventista do Sétimo Dia. 
 

- Ofício nº 603-02/2018 – Em atenção ao Ofício nº 540/2018 vereador Antônio 
M. Schefer – agente comunitária de saúde do Bairro Conventos está em licença 
saúde até outubro de 2018. 
 
- Ofício nº 604-02/2018 – Em atenção ao Ofício nº 485/2018 vereador Carlos E. 
Ranzi – HBB segue atendendo normalmente os casos de urgência e emergênia.  
 
- Em atenção ao Ofício nº 488/2018 vereador Carlos E. Ranzi – será aberto novo 
processo licitatório para a conclusão da obra no Posto de Saúde da Campestre. 
 
- Ofício nº 607-02/2018 – Em atenção ao Ofício nº 563/2018 vereador Carlos E. 
Ranzi –  Previdência Complementar para os servidores municipais será 
avaliada em conjunto c/ a revisão da legistação do RPPS. 
 
- Ofício nº 616-02/2018 – Em atenção ao Ofício nº 574/2018 vereador Carlos E. 
Ranzi – recolhimento dos resíduos eletrônicos. 
 
- Ofício nº 617-02/2018 – Em atenção ao Ofício nº 556/2018 vereador Carlos E. 
Ranzi – plano de aplicação referente ao recurso não aplicado do superávit de 
2017. 
 
- Em atenção ao Ofício nº 558/2018 vereador Carlos E. Ranzi – relação de 
escolas que já possuem sistema de videomonitoramento. 
************************************************************************************************* 

ESTADUAIS: 
 
 - RGE Sul em atenção ao Ofício nº 585-02/2018 sobre o projeto de extensão da 
rede elétrica da Rua dos Lírios, Bairro Alto do Parque. 
************************************************************************************************* 
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ANTÔNIO MARCOS SCHEFER (Req. 527/2018 e Ind. 214) 
 
Req. 527/2018 – Solicita a Secretaria da Saúde, que seja verificado a qualidade 
da anestesia utilizada nas extrações de dentes nas Unidades de Saúde Básica do 
Município, visto que foram inúmeras reclamações de pacientes que alegam que 
mesmo após ter recebido a medicação, sentiram muita dor durante o 
procedimento. 
 
- SEOSP: Solicita a colocação de bueiros para o escoamento da água na Rua 
Alcira Machry Schossler, no Bairro Moinhos d’Água, onde não possui 
calçamento, pois devido não haver no local em dias de chuva acaba 
ocasionando o alagamento na mesma. Vídeo em anexo. 
 
- TRÂNSITO: Colocação de placa de indicação na Rua Waldemar Schossler, no 
bairro Moinhos d’Água, informando que a mesma é sem saída, pois isso 
facilitaria o trânsito no local, principalmente para os que não têm esse 
conhecimento. 
 
- 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 Rua Frederico Guilherme Schlabitz, no bairro Jardim do Cedro. 
* Na Rua Tomé de Souza, no bairro Jardim do Cedro. 
 
ERNANI TEIXEIRA DA SILVA (Ind. 215) 
 
- Solicita com urgência, a limpeza e a obstrução das bocas de lobo existentes na 
Praça de Lazer, localizada na Rua Santo Inácio, no Bairro Hidráulica. Foto 
Anexa. 
 
- Solicita a colocação de uma lixeira na Rua Eleolino Zagonel, em frente ao 
prédio de nº 820, no Bairro Jardim do Cedro. 
 
- Solicita o recolhimento do lixo verde/seco na Rua João Affonso Stratmann, em 
frente ao prédio de nº 198, no Bairro Hidráulica, pois o mesmo atrapalha a 
entrada para a garagem. Fotos Anexas. 
 
- Solicita a colocação de uma grade de proteção/ferro na passarela que passa 
pela BR 386, na Rua João Bonifácio esquina com a Rua João Affonso Stratmann, 
no Bairro Hidráulica. Fotos Anexas. 
 
- Solicita ao Departamento de Trânsito a instalação de uma faixa elevada na Rua 
Gerhardt Reeps, em frente ao prédio de nº 264, no Bairro Hidráulica, pois ali dá 
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acesso à BR 386, o tráfego é intenso e os veículos passam em velocidade 
avançada, o que poderá ocasionar graves acidentes. Fotos Anexas. 
 
- Solicita o conserto da calçada de passeio juntamente a parada de ônibus na 
Rua Borges de Medeiros, ao lado do campo de futebol do Projeto Vida, no 
Bairro Centro. Foto Anexa. 
 
- Solicita com urgência, a construção de uma boca de lobo na Rua Manoel 
Claudino Vicente esquina com a Rua Dorvalino Lopes de Souza, no Bairro 
Conservas, pois com o buraco aberto e sem proteção alguma, poderá causar 
acidentes. Fotos Anexas. 
 
- Solicita a canalização da área verde situada na Rua Manoel Claudino Vicente, 
no Bairro Conservas. Fotos Anexas. 
 
ADI CERUTTI (Req. 528/2018) 
 
Req. 528/2018 – Solicita ao Poder Executivo que abra um convênio com as 
agencias bancárias, para os usuários da rede de água do Bairro Conventos 
possam efetuar os pagamentos através de débito em contas. Atualmente os 
usuários precisam fazer deslocamentos até as agencias bancárias ou casas 
lotéricas para pagar as contas. 
 
SERGIO MIGUEL RAMBO (Req. 529/2018) 
 
Req. 529/2018 – Solicita a Secretaria Municipal da Saúde que estudem a 
possibilidade de ampliação de horários, de pelo menos dois postos de saúde 
(Posto de saúde do Bairro Olarias e o Posto de saúde do Bairro Centro) até as 
22:00 horas.  
Justificativa: O cidadão precisa ter sua vida facilitada e serviços essenciais, 
como o de saúde, precisam ter um olhar diferenciado no que tange a horários. 
Se levar em conta que ao oferecer o atendimento em horário estendido até às 22 
horas nos postos de saúde, evita-se a lotação da UPA (Unidade de Pronto 
Atendimento) que fica liberado para atendimentos mais complexos”, 
lembrando que muitos casos podem ser resolvidos nas próprias UBS, evitando 
deslocamentos desnecessários até a UPA. Visto que hoje é repassado uma 
quantia em dinheiro ao Hospital, para atendimento no Pronto Socorro, e o 
mesmo não acontece, assim poderíamos repassar esse valor a esses dois postos 
e fazer a ampliação dos horários. 
 
CARLOS EDUARDO RANZI (Req. 530, 531, 532 533, 534 e 535/2018 e Ind. 
216) 
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Req. 530/2018 – Solicita ao Poder Executivo os motivos pelos quais o muro da 
EMEI Primeiros Passos, localizada no bairro Centenário, ainda não foi 
reformado, bem como a calçada de passeio junto ao educandário ainda não foi 
providenciada. 
 
Req. 531/2018 – Solicita a Secretaria da Educação o dispositivo legal utilizado, 
para recusarem a inscrição de crianças com idade inferior a 6 (seis) meses nas 
Escolas de Municipais de Educação Infantil. 
 
Req. 532/2018 – Solicita que seja enviado ofício à Administração Municipal e à 
Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR), para que seja feita a manutenção da 
iluminação pública no cruzamento da ERS-130 com a RSC-386. 
 
Req. 533/2018 – Solicita ao Poder Executivo quais foram as Escolas Privadas que 
se credenciaram no chamamento público 02-04/2018 - Credenciamento de 
pessoas jurídicas interessadas em prestar o atendimento de até 100 (cem) 
alunos, com idade entre 4 meses e 1 ano e dois meses, na educação infantil, em 
turno integral de atendimento, com o objetivo de reduzir a demanda reprimida 
de vagas na rede pública municipal, bem como quando estas crianças serão 
chamadas para iniciarem os estudos nestes educandários. 
 
Req. 534/2018 – Solicita ao Poder Executivo a substituição da logomarca/slogan 
“Governo de Lajeado / Oportunidade para Todos” que consta atualmente no 
topo do extrato da “leitura” do consumo de água das Redes Hidráulicas geridas 
pela Secretaria de Obras e Serviços Públicos, pelo brasão oficial de Lajeado. 
 
Req. 535/2018 – Solicita ao Departamento de Trânsito e à empresa Ereno Dörr, 
mais linhas de ônibus do bairro Jardim do Cedro ao bairro Centro, notadamente 
entre às 6h45min e 7h30min, visto que atualmente neste mesmo horário há 
superlotação dos veículos. 
 
- Solicitando a instalação de bancos, lixeiras, poda de árvores e ajardinamento, 
reforma da quadra de futebol, limpeza e revisão da iluminação pública junto à 
praça de lazer localizada na Rua Irmão Emílio Conrado, altura do nº 668, bairro 
Moinhos. 
 
- Solicita estudo de viabilidade de instalação de faixas elevadas em frente a 
todas escolas do município. 
 
NILSON DO ARTE (Req. 536/2018 e Ind. 217) 
 
Req. 536/2018 – Solicita espaço para falar sobre Tradição Gaúcha. 
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- SEOSP: Patrolamento e colocação de material na Rua da Divisa, no Bairro das 
Nações, no trecho de chão batido. 
 
- SEOSP: Troca de fotocélula de lâmpada de iluminação Pública da rua (H) no 
Bairro Santo Antônio, Próximo a Igreja Evangélica Assembléia de Deus. 
 
- SEOSP: Recolhimento de lixo verde no Bairro Moinhos. 
 
- SEDETAG: Solicita a drenagem do campo de futebol do Bairro Santo Antônio. 
Pois em dias de chuva a água fica acumulada no campo por vários dias. 
 
NESTOR DESSOY (Req. 537/2018) 
 
Req. 537/2018 – Solicita espaço para falar sobre o Senado Federal. 
 
EDERSON FERNANDO SPOHR (Req. 538/2018) 
 
Req. 538/2018 – Solicita ao Poder Executivo que estudem a viabilidade de 
implantar uma lombo-faixa junto a rótula em frente ao Posto Charrua, na 
Avenida Benjamin Constant, bairro Florestal. 
 
Req. 539/2018 – Solicita ao Poder Executivo que informem se já existe um 
planejamento para realocar uma placa de ‘‘PARE” que está instalada no meio 
da calçada de passeio junto ao túnel que liga os bairros São Cristóvão e 
Campestre. Já foi solicitado por diversas vezes a retirada da mesma, mas até 
hoje nada foi feito. A mudança é de extrema importância e precisa ser ajustado 
o quanto antes, pois pedestres acabam andando sobre a via para se deslocar. A 
placa também impossibilita a passagem de pessoas com deficiência. 
 
Req. 540/2018 – Solicita ao Poder Executivo que informem como estão às 
reformas do muro de entrada do posto de saúde do bairro Montanha. No início 
do ano fomos informados que estaria sendo feito um estudo de melhorias, 
porém estamos nos encaminhando para o final do ano e nada das obras. 
Entendemos que esta obra é de extrema urgência e que todas as medidas que 
vierem a ser tomadas são para evitar um possível acidente com pacientes ou 
funcionários do posto. 
 
- 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 que instale 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 60 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 90 DIAS) 
 
- 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. (SOLICITADO A MAIS DE 30 DIAS) 
 
- 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 n° 1384, o que dificulta a entrada e saída dos moradores e 
também o fluxo de pedestres. (SOLICITADO A MAIS DE 60 DIAS) 
 
- SEOSP: Solicita que concrete as lixeiras existentes na esquina da Rua Reinoldo 
Alberto Hexsel esquina com Marechal Floriano Peixoto, no Loteamento dos 
Médicos, bairro São Cristóvão. (SOLICITADO A MAIS DE 45 DIAS) 
 
- 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. 
(SOLICITADO A MAIS DE 60 DIAS) 
 
- SEOSP: 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 8 MESES) 
 
- 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. (SOLICITADO A MAIS DE 45 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 6 
MESES) 
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  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) 
 
- SEOSP: Patrolamento e a colocação de material na Rua Ivo Inácio Grüm, bairro 
Moinhos D’ Água. (SOLICITADO A MAIS DE 60 DIAS) 
 
- SESP: 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: Instalação de lombo faixa na Rua Carlos Spohr Filho, próxima ao n° 
1326, no bairro Moinhos. 
 
- SECEL: Solicita 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, bairro São Bento. 
 
- SEOSP: Patrolamento e a colocação de material na Rua Otto Schmitt, bairro 
São Bento. 
 
- SEOSP: Pintura e conserto da concha acústica do Parque Professor Theobaldo 
Dick. 
 
- SEOSP: Instalação de suporte e lâmpada em um poste na RST 413, junto ao 
cemitério da Comunidade Evangélica de São bento, em Frente ao colégio 
Municipal. 
************************************************************************************** 
     Sala Presidente Tancredo de Almeida Neves,  18 de setembro de 2018. 
 
 
 

 

 


