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        CÂMARA DE VEREADORES DE LAJEADO 
          Estado do Rio Grande do Sul 

   Sessão Ordinária realizada no dia   25/09/2018 

      BOLETIM Nº  34-02/2018 

                   E X P E D I E N T E 

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

PODER EXECUTIVO: 
 
- PL nº  117-02/2018 –  Inclui evento na Lei nº 10.546, de 27 de dezembro de 
2017, que aprovou o Calendário de Eventos do Município de Lajeado para o 
exercício de 2018. 
  
- PL nº  118-02/2018 –  Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir Crédito 
Suplementar. 
 
- PL nº  119-02/2018 – Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir Crédito 
Suplementar. 

 

- PL nº  120-02/2018 – Autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder Direito 
Real de Uso de três áreas de terrenos urbanas à Associação de Moradores do 
Bairro Nações. 
 
- Ofício nº 584-02/2018 – Em atenção ao Ofício nº 440/2018 vereador Sérgio L. 
Kniphoff – Auditoria 10/2018 realizada por Fiscais Estaduais Agropecuários 
em 15/06/2018. 
 
- Ofício nº 621-02/2018 – Em atenção ao Ofício nº 592/2018 vereador  Ernani T. 
da Silva – Notificação da Sra. Teresinha Maria Chiesa foi realizada no dia 
11/09/2018. 
************************************************************************************************* 

ENTIDADES: 
 
- Stacione em atenção ao Ofício nº 593-02/2018 sobre a alteração do texto do 
ticket de estacionamento de maneira que conste a Lei Municipal nº 10.473/2017. 
************************************************************************************************* 

MARQUINHOS SCHEFER: (Projeto de Lei CM N° 045-02/2018) 

- Projeto de Lei CM N° 045-02/2018 – Concede o Título de Cidadão Lajeadense 
ao “Marcelo da Silva”. 
 
MESA DIRETORA: (Projeto de Lei CM N° 046-02/2018) 
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- Projeto de Lei CM N° 046-02/2018 - Altera dispositivos da Lei Municipal nº 
10.662 de 30 de julho de 2018. 
******************************************************************************* 
CARLOS EDUARDO RANZI (Req. 541, 542, 543 e 544/2018) 
 
Req. 541/2018 – Solicita à Comissão Especial, Constituída Durante o Processo de 
Elaboração da Lei Orgânica, a modificação do artigo 83, em especial, ao inciso II 
alínea C, notadamente, quanto à diminuição do investimento em educação, no 
sentindo de manter o percentual mínimo de 30% na área da educação e não de 
diminuir para 28%, como está sendo proposto no Anteprojeto de Lei de 
alteração da Lei Orgânica do município. 
 
Req. 542/2018 – Solicita a Secretaria da Administração cópia de todas as atas do 
concurso público municipal realizado em 16 de setembro de 2018. 
 
Req. 543/2018 – Solicita ao Ministério Público de Lajeado cópia do Decreto 
Municipal nº 10.709 de 16 de Agosto de 2018, o qual estabelece critérios para 
priorização do fornecimento de vagas na Educação Infantil da Rede Pública 
Municipal de Lajeado, com o intuito de verificar sua legalidade. 
Desde já, esclarece-se que o referido Decreto Municipal proíbe as famílias de 
inscrever crianças que tenham idade de até 4 (quatro) meses (artigo 5º do 
Decreto). Ainda, cumpre ressaltar que a Constituição Federal (CF), bem como o 
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), impõem políticas de proteção da 
criança e do adolescente, o que representa na disponibilização de vagas 
suficientes em Escolas de Educação Infantil para que as mães \ pais possam 
deixar seus filhos em segurança e, com isso, poder trabalhar e fornecer 
melhores condições de vida aos mesmos. 
No entanto, parece que tal Decreto Municipal vai ao caminho contrário das leis 
brasileiras, além do mais, cerceando direito de acesso à Educação Infantil das 
famílias que tentam realizar as inscrições de seus filhos com idade inferior a de 
4 (quatro) meses.  
 
Req. 544/2018 – Solicita espaço para falar sobre a educação de Lajeado\RS, bem 
como sobre a educação do município de Sobral (CE). 
 
ELOEDE MARIA CONZATTI (Req. 545/2018) 
 
Req. 545/2018 - Solicita espaço para falar sobre questões relacionadas a 
educação. 
 
SERGIO MIGUEL RAMBO (Req. 546/2018 e Ind. 219) 
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Req. 546/2018 - Solicita espaço para falar sobre saúde e pavimentações em nossa 
cidade. 
 
- SEOSP: Conserto da pista de caminhada na Praça Clara Maria Schorr, no 
bairro Olarias. 
 
- SEOSP: Reparos no calçamento na Rua Estrela esquina com a Rua Venâncio 
Aires, no bairro Olarias. 
 
- SEOSP: Conserto da iluminação da Av. Benjamin Constant, altura da Av. 
Aury Stürmer até a Rua Arlindo Brietzke, pois todos os postes estão sem 
iluminação. 
 
MARQUINHOS  SCHEFER (Req. 547/2018 e Ind. 220) 
 
Req. 547/2018 – Solicita ao Poder Executivo que priorizem e resolvam em 
caráter de emergência a falta de vagas nas creches Municipais, visto que, 
diariamente, diversas mães procuram este vereador em busca de solução para o 
déficit destas. 
 
- SEOSP: Patrolamento e colocação de materias (brita/saibro) nas uas citadas 
abaixo, pois segundo moradores a mesmas se encontram em péssimo estado de 
conservação. 
* Rua Érico Weber, no bairro Floresta. Imagem em anexo. 
* Rua Jacob Augusto Purper, no bairro Floresta. 
* Av. Henrique Stein Filho, no bairro Conservas. 
 
- SOSUR: Limpeza de dois bueiros localizados na Érico Weber, no bairro 
Floresta, pois devido os mesmos estarem entupidos em dias de chuva acaba 
ocasionando o alagamento na mesma. Imagens em anexo. 
 
- SEOSP: Solicita a pedido dos moradores, que a parada de ônibus atualmente 
localizada na Av. Borges de Medeiros, em frente ao campo de futebol no bairro 
São José, seja retirada e colocada em outro lugar, pois segundo os mesmos 
indivíduos estariam a utilizando para cometer delitos no local. 
 
- TRÂNSITO: Solicita que seja feita uma averiguação das ruas no bairro Jardim 
do Cedro que estão sem placas de identificação, pois segundo os moradores a 
falta das mesmas está dificultando a entrega de correspondências pelo Correio. 
 
EDERSON FERNANDO SPOHR (Ind. 221) 
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- 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. 
 
- 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. (SOLICITADO A MAIS DE 100 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 45 DIAS) 
 
- TRÂNSITO: 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 100 
DIAS) 
 
- SESP: 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 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. Moradores reclama que já 
pagaram a taxa de iluminação pública no IPTU e exigem que seus direitos sejam 
respeitados. (SOLICITADO A MAIS DE 8 MESES) 
 
- SEOSP: Conserto e limpeza de dois bueiros localizados na Rua Dalton de Bem 
Spumpf esquina com rua Otto Pedro Rohenkohl n° 628, no bairro Moinhos d’ 
Água. Pedido encaminhado a pelo menos um ano. (SOLICITADO A MAIS DE 9 
MESES) 
 
- 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 37 DIAS) 
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- 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 que seja feito 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. (SOLICITADO A 
MAIS DE 60 DIAS) 
 
- SEOSP: Patrolamento e 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. 
 
- SEOSP: Instalação de uma luminária em um poste na Rua Willi Johan, em 
frente ao n° 67, no bairro Jardim do Cedro. 
 
- SEMA: Solicita que instale uma placa de ‘’proibido jogar entulho’’ na Rua Ivo 
Inácio Grumm, em frente à casa de n° 115, no bairro Moinhos D’ Água. 
Moradores reclamam que muitas pessoas descartam restos de construção, sofás 
e outros tipos de porcarias neste local. 
 
- SEOSP: Patrolamento e colocação de material em toda a rua Thereza Irena 
Schneider, anteriormente conhecida como rua ‘’C’’, no loteamento Campestre 
Dois, bairro Campestre. 
 
- SEOSP: Solicita que concrete as lixeiras existentes na esquina da Rua Reinoldo 
Alberto Hexsel esquina com a Rua Marechal Floriano Peixoto, no Loteamento 
dos Médicos, bairro São Cristóvão. (SOLICITADO A PELO MENOS 60 DIAS). 
 
- SEOSP: Troca de lâmpada queimada em um poste em frente ao CTG Bento 
Gonçalves, na Rua Henrique Eckhardt, bairro Floresta. 
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- TRÂNSITO: Instalação de lobo-faixa em frente aos Edifícios Residências Novo 
Tempo I e II, no bairro Santo Antônio. 
 
WALDIR BLAU (Req. 548 e 553/2018) 
 
Req. 548/2018 – Solicita ao Poder Executivo que disponibilize um segurança ou 
vigia para o Jardim Botânico, ou para que a Secretaria de Segurança faça rondas 
frequentes naquele local, principalmente nos finais de semana, devido aos 
usuários de drogas levando seus cachorrinhos entram pelos fundos do Jardim e 
ficam acampados nas proximidades do lago, principalmente agora com a 
chegada do calor. Relato de muitas pessoas, pais e mães com filhos querendo 
caminhar na trilha no último sábado. 
 
Req. 553/2018 – Solicita que a Brigada Militar faça rondas no Jardim Botânico, 
principalmente nos finais de semana, para que iniba usuários de drogas que 
entram pelos fundos do mesmo e ficam acampados nas proximidades do lago, 
agora com a chegada do calor. Relato de muitas pessoas, pais e mães com filhos 
querendo caminhar na trilha no último sábado. 
 
NILSON DO ARTE (Req. 549/2018 e Ind. 222) 
 
Req. 549/2018 – Solicita espaço para falar sobre assuntos diversos. 
 
- SEOSP: A pedido dos moradores do bairro, pede-se a implantação de um 
redutor de velocidade na Rua Selma Weisheimer próximo à Rua dos Eucaliptos, 
no Bairro Montanha. Pois os moradores estão preocupados e reclamando da 
velocidade que os veículos desenvolvem nesse trecho, aumentando 
expressivamente o risco de acidentes no local. 
 
- SEOSP: Solicita o conserto dos buracos na Av. Senador Alberto Pasqualini, 
pois com a alta quantidade de chuvas e o fluxo intenso de veículos a via está 
quase em sua totalidade necessitando de reparos. 
 
- SEOSP: Solicita com urgência a limpeza e desentupimento de bueiros em 
vários locais da cidade, pois a água das chuvas não tem vasão necessária 
causando alagamentos e transtorno ao trânsito e aos pedestres. 
 
- SEOSP: Solicita o conserto buracos no entorno da Rodoviária e na frente do 
pronto atendimento do Hospital Bruno Born, na Rua Carlos Von Koseritz. 
 
WALDIR GISCH (Req. 550/2018 e Ind. 223) 
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Req. 550/2018 – Solicita ao Departamento de Trânsito que estude a 
possibilidade de tornar a Rua Coelho Neto preferencial, desde a Rua Amazonas 
até a Rua 11 de Junho, exceto no cruzamento com a Rua Fábio Brito de 
Azambuja. Esta alteração tem o objetivo de tornar esta via uma alternativa à Av. 
Alberto Pasqualini. 
 
- SESP: Solicita a colocação de um redutor de velocidade e/ou quebra mola na 
Rua Delfino dos Santos Costa, altura da pracinha, no Bairro Conservas. 
 
- SEDETAG: Solicita a reforma na Praça existente na Rua Delfino dos Santos 
Costa, no Bairro Conservas. Colocação de escorregador, roda, gangorra, 
reforma dos balanços e também da casinha, bem como colocação de iluminação 
na mesma. 
 
ADI CERUTTI (Ind. 224) 
 
- Solicita a troca de luminárias na Rua Oswaldo Matias Ely, próximo ao nº 746, 
no Bairro Montanha e também na Rua Borges de Medeiros, próximo ao prédio 

da Casa de Cultura no Centro de Lajeado. 

 
- Solicita a colocação de aterro no final da Rua Theobaldo Lenhardt, próximo a 
área verde do município, no Bairro Conventos.     
 
ERNANI TEIXEIRA (Req. 551 e 552/2018 e Ind. 225) 
 
Req. 551/2018 – Solicita ao Poder Executivo que notifique o proprietário do 
terreno localizado na Rua Bela Vista, no Bairro Jardim do Cedro, ao lado do 
prédio de nº 160, para que o mesmo providencie a limpeza e roçada da área, 
pois a vegetação está altíssima e com a presença de bichos peçonhentos. Foto 
Anexa. 

Req. 552/2018 – Solicita ao Poder Executivo que visitem a residência localizada 
na Rua Hermes Jaeger nº 820, no Bairro Bom Pastor, pois no quintal da mesma 
há animais e também escorre esgoto a céu aberto para a rua ao lado, Rua esta, 
Ireneu Ripplinger, no Bairro Bom Pastor. Fotos Anexas. 

- Patrolamento e colocação de material (saibro/brita) na Rua Ireneu Ripplinger, 
no Bairro Bom Pastor, a qual encontra-se em precário estado de conservação, 
contendo várias valetas e buracos, causando enormes dificuldades aos usuários. 
Fotos Anexas. 
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- Solicita a colocação de uma lixeira na Rua Comandante Wagner, no Bairro São 
Cristóvão, em frente à residência de nº 217, reivindicação esta, pela moradora 
da mesma. 

- Solicita o conserto da calçada de passeio na Rua Eugênia Mello de Oliveira 
Kirchheim, esquina com a Rua Zeno Schmatz, no Bairro Bom Pastor. Fotos 
Anexas. 

- Solicita a troca do tampão na boca de lobo localizada na Rua Lothar Johann 
esquina com a Rua Zeno Schmatz, no Bairro Bom Pastor. Foto Anexa. 

- Solicita a limpeza da valeta ao lado da Rua Hermes Jaeger, no Bairro Bom 
Pastor, pois a vegetação está altíssima. Fotos Anexas. 

- Solicita para que seja providenciado uma pista de caminhada juntamente à 
Praça de Lazer, na Rua Dos Cinamomos, no Bairro Montanha. Fotos Anexas. 

- Solicita a colocação de braços e suporte com lâmpadas nas Ruas Aline Fabrim 
Teixeira da Silva, Nelson Eckhardt e Werner Schonhorst, no Loteamento 
Reserva dos Jardins, no Bairro Jardim do Cedro, pois os locais estão totalmente 
às escuras. Fotos Anexas. 

- Solicita a retirada da parada de ônibus na Rua Borges de Medeiros, em frente 
ao campo de futebol São José, pois a mesma está sendo usada por usuários de 
drogas e profissionais do sexo. 
************************************************************************************** 
     Sala Presidente Tancredo de Almeida Neves,  25 de setembro de 2018. 
 
 
 

 

 

 


