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        CÂMARA DE VEREADORES DE LAJEADO 
          Estado do Rio Grande do Sul 

   Sessão Ordinária realizada no dia   02/10/2018 

      BOLETIM Nº  35-02/2018 

                   E X P E D I E N T E 

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

PODER EXECUTIVO: 
 
- PL nº  121-02/2018 –  Dispõe sobre o serviço de transporte motorizado privado 
e remunerado de passageiros na categoria aplicações de internet. 
  
- Ofício nº 628-02/2018 – Em atenção ao Ofício nº 537/2018 vereador Carlos E. 
Ranzi – O Projeto de Lei referente ao novo Plano Diretor ainda está sendo 
tratado entre esta Municipalidade e demais entidades. 
 
- Em atenção ao Ofício nº 545/2018 vereador  Ernani T. da Silva – Notificação de 
proprietários dos lotes localizados na rua Barros Cassal. 
 
- Ofício nº 615-02/2018 – Em atenção ao Ofício nº 559/2018 vereador Waldir S. 
Gisch - Notificação de proprietário localizado na rua Arno Ritter. 
 
- Em atenção ao Ofício nº 555/2018 vereador Carlos E. Ranzi – referente 
colocação de placa “Proibido Poluição Sonora”, bem como “Proibido 
Estacionar”. 
 
- Em atenção ao Ofício nº 561/2018 vereador Carlos E. Ranzi – aguardando 
maiores informações referente a essa demanda, conforme acordado 
anteriormente com o vereador. 
 
- Ofício nº 630-02/2018 – SEAD – Veto total ao Projeto de Lei CM nº 037-
02/2018, que: “ Institui o Dia do Evangélico no Município de Lajeado/RS”. 
*************************************************************************************************

ADI CERUTTI: (Projeto de Lei CM N° 047-02/2018) 
 
- Projeto de Lei CM N° 047-02/2018 – Denomina de Rua Rudi Schnack, a Rua A, 
do Loteamento Conventos VI e Rua B, do Loteamento Irminda Ritter, 
localizados no Bairro Conventos. 
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ELOEDE MARIA CONZATTI: ( Projeto de Lei CM N° 048-02/2018) 
 
- Projeto de Lei CM N° 048-02/2018 – Denomina de Arlindo Doebber e Romeu 
Armange duas ruas no Bairro Conventos e dá outras providências.  
******************************************************************************* 
ELOEDE MARIA CONZATTI (Req. 553/2018) 
 
Req. 553/2018 – Solicita espaço para falar sobre Políticas Públicas. 
 
WALDIR BLAU (Ind. 225) 
 
- SEOSP: Solicita a colocação de uma boca de lobo na Rua Henrique Carlos 
Becker, Bairro Igrejinha, devido as chuvas e com a passagem da patrola 
surgiram valetas e os moradores estão preocupados. 
 
ERNANI TEIXEIRA DA SILVA (Req. 554/2018 e Ind. 226) 
 
Req. 554/2018 – Solicita o envio de ofício à Empresa de Telecomunicações OI, 
para que seja feita a remoção do orelhão situado em frente a EMEI Risque e 
Rabisque, na Rua Oswaldo Aranha, no Bairro Centro, pois o mesmo está 
inativo, sem aparelho e ainda atrapalha na calçada de passeio. 
 
- Solicita o recolhimento do lixo verde e entulhos na Rua Otelo Rosa, nas 
proximidades do nº 018, no Bairro São Cristóvão, pois o lixo referido está ali há 
mais de dois meses. Foto Anexa. 
 
- Solicita a construção de calçada de passeio na área verde situada na Rua 
Eleolino Zagonel, no Bairro Jardim do Cedro, pois é preciso caminhar com 
segurança. Foto Anexa. 
 
- Solicita o recolhimento do lixo verde e entulhos na Rua Barão Santo Ângelo, 
próximo ao nº 368, no Bairro Centro, pois o lixo referido está ali há mais de 
trinta dias. Foto Anexa. 
 
- Solicita providência com urgência, no sentido de erguer as pedras de 
calçamento na Rua Arcângelo Ângelo Zanatta, em frente ao nº 131, no Bairro 
São Cristóvão. Foto Anexa. 
 
- Solicita com urgência, a construção de uma boca de lobo na Rua Arcângelo 
Ângelo Zanatta, esquina com a Rua Osmar Moreira Libio, no Bairro São 
Cristóvão, pois com o buraco aberto sem proteção alguma, podendo causar 
acidentes. Foto Anexa. 
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- Solicita com a brevidade possível, a limpeza e o desentupimento das bocas de 
lobo e a canalização das mesmas, na Rua Oswaldo Aranha, no Bairro Centro, 
pois as mesmas estão entupidas, o que não dá vazão as águas. Fotos Anexas. 
 
- Solicita o conserto do calçamento da Av. Senador Alberto Pasqualini, no 
trecho entre a Av. Amazonas até a Rua Pedro Petry, no Bairro Universitário, 
pois a mesma está intransitável, causando enormes dificuldades aos usuários. 
 
- Solicita que a Secretaria da Agricultura retire a árvore localizada na Rua 
Oswaldo Aranha, no Belvedere, no Bairro Centro, pois a mesma está totalmente 
podre, podendo cair a qualquer momento, o que poderá ocasionar graves 
acidentes. Fotos Anexas. 
 
ANTÔNIO MARCOS SCHEFER (Req. 555 e 556/2018 e Ind. 227) 
 
Req. 555/2018 – Solicita ao Poder Executivo que seja tomado as devidas 
providências quanto a um poste de iluminação pública localizado na Travessa 
Parobé, proximidades da residência nº 49, no bairro Centro, os moradores 
reclamam do perigo de acidentes no local, visto que o mesmo está em precário 
estado de conservação. 
 
Req. 556/2018 – Solicita ao Poder Executivo que informe os motivos dos 
brinquedos que foram retirados para conserto da pracinha, localizada na rua 
Delfino Costa, no bairro Conservas, não foram devolvidos, visto que fazem 
meses do ocorrido e essa situação está prejudicando as crianças que frequentam 
o local, visto que as mesmas não tem onde brincar. 
 
- SEDETAG: Solicita o 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 Barão do Santo Ângelo, proximidades da residência nº 355, no bairro 
Centro. 
* Av. Borges de Medeiros nº 136, no bairro Centro. 
 
- SEOSP: Solicita a colocação de lixeiras nos endereços citados abaixo, pois os 
moradores reclamam de como não haver nestes locais, muitos acabam 
colocando os lixos nas calçadas das mesmas. 
* Reiterando na Rua Maurício Cardoso, proximidades do shopping, no bairro 
São Cristóvão; 
* Rua Waldemar Schossler, proximidades da residência nº 130, no bairro 
Moinhos. 
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- SEOSP: Reiterando a solicitação de instalação de um poste de iluminação 
pública na interseção entre a Rua Capitão Leopoldo Heineck com a Rua Borges 
de Medeiros, no bairro Centro, pois os moradores reclamam do perigo, 
principalmente de assaltos que há no local devido à falta de iluminação. 
 
- SEMA: Poda de algumas árvores (coqueiros) localizados na interseção entre 
Rua Capitão Leopoldo Heineck com a Rua Borges de Medeiros, no bairro 
Centro, pois os moradores reclamam que os mesmos estariam já se encostando 
aos fios de luz. 
 
NILSON DO ARTE (Req. 557/2018 e Ind. 228) 
 
Req. 557/2018 – Solicita espaço para falar sobre Cemitérios. 
 
- SEOSP: Conserto no calçamento da rua Arno Dahmer esquina com a rua Nilza 
G. Martins, no bairro Moinhos, pois existe uma lixeira onde o caminhão de 
recolhimento de lixo estaciona e deforma o calçamento. 
 
- SEOSP: Conserto do calçamento da rua Maria T. Malmann, em frente a lixeira 
do condomínio Moinhos, pois o calçamento deformou devido ao 
estacionamento do caminhão para o recolhimento de lixo. 
 
- SEOSP: Conserto do calçamento no trecho entre a Av. Sete de Setembro e Av. 
Benjamin Constant. Pois está quase impossível trafegar no local, pois os 
tampões dos bueiros estão acima do nível da rua. 
 
- TRÂNSITO: Reitero o pedido de uma lombo-faixa ou até mesmo a pintura de 
uma faixa de travessia de pedestre na rua Rio Grande do Sul, trecho entre Paul 
Harris e João Goulart. Pois no local há grande fluxo de estudantes atravessando 
a via. 
 
EDERSON  FERNANDO  SPOHR (Req. 558 e 559/2018 e Ind. 229) 
 
Req. 558/2018 – Solicita ao Poder Executivo quando será feito a substituição de 
canos na Rua João Kramer Sobrinho, no bairro Moinhos D’ Água. 
 
- SEOSP: Patrolamento e 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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- 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 52 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 107 
DIAS) 
 
- TRÂNSITO: 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 67 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: 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 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 44 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. (SOLICITADO A MAIS DE 
67 DIAS), 
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- 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 a colocação de material em toda a rua Thereza Irena 
Schneider, anteriormente conhecida como rua ‘’C’’, no loteamento Campestre 
Dois, bairro Campestre. 
 
- SEOSP: Troca de lâmpada queimada em um poste em frente ao CTG Bento 
Gonçalves, na Rua Henrique Eckhardt, no bairro Floresta. 
 
- TRÂNSITO: Instalação de lobo-faixa em frente aos Edifícios Residências Novo 
Tempo I e II, no bairro Santo Antônio. 
 
- SEOSP: Troca de lâmpada queimada na RS 413, em frente a Viandas Krabe, 
(poste a 150 metros abaixo da UPA, tem uma caixinha de internet bem em 
frente), no bairro Moinhos D’ Água. 
 
- SEOSP: Solicita a colocação de novas lixeiras, na área de lazer usada 
principalmente para churrasco e confraternizações no Parque do Imigrante. 
Frequentadores reclamam que hoje existem poucas lixeiras para o grande fluxo 
de pessoas que utilizam o parque. 
 
- SEOSP: Troca de lâmpada queimada em frente à ADEFIL, na Rua Coelho 
Neto, 745, bairro São Cristóvão. 
 
- SEOSP: Troca de lâmpada queimada na Rua Darcy Nivaldo Schmidt, poste ao 
lado da casa de n° 128, no Loteamento Coliseu, Bairro Bom Pastor. 
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SERGIO MIGUEL RAMBO (Req. 560/2018) 
 
Req. 560/2018 – Solicita espaço para falar sobre os problemas nas bocas de lobo 
na Av. Benjamin Constant. 
******************************************************************************************* 
CARLOS EDUARDO  RANZI: ( Req. nº 561-562-563-564-565-566-567-568/2018  
 
 - Req. nº 561/2018 - Solicita o envio de Ofício ao Presídio Estadual de Lajeado 
parabenizando os servidores pelo empenho, em especial por terem obtido 
sucesso na conquista do atendimento psiquiátrico aos detentos. Cabe destacar, 
que o Presídio Estadual de Lajeado é o quinto presídio do Estado a implantar 
este serviço. 
 

 - Req. nº 562/2018 - Solicita ao Poder Executivo  informações sobre quando e 
onde será instalada a academia ao livre do bairro São Bento. 
 
 - Req. nº 563/2018 - Solicita ao Departamento de Trânsito que analise a 
possibilidade de fechar a Avenida Avelino Talini para veículos aos domingos, 
com o objetivo de tonar o local mais seguro e tranquilo às pessoas que utilizam 
o local para lazer. 
 
 - Req. nº 564/2018 - Solicita ao Poder Executivo, os resultados da interpelação 
judicial que o município moveu contra a empresa que presta serviços de 
vigilância para os órgãos da Administração Municipal. A interpelação judicial 
foi movida após matéria do programa Fantástico, da Rede Globo, veiculada em 
17/06/2018, onde revelou um esquema envolvendo empresas terceirizadas 
contratadas por prefeituras do Rio Grande do Sul. Ex-funcionários denunciam 
que as empresas são utilizadas como cabides de empregos. Fraudes em 
licitações e até pagamento de propinas são algumas das suspeitas levantadas. 
 
 - Req. nº 565/2018 - Solicita à Secretaria de Trabalho, Habitação e Assistência 
Social e ao Conselho Municipal de Assistência Social a ata da reunião onde foi 
deliberado acerca da redução dos valores mensais a serem repassados para a 

Associação de Pais, Amigos e de Pessoas com Deficiências Visuais (APADEV) 
Lajeado. 
 
 - Req. nº 566/2018 - Solicita o envio de ofício à Comissão Especial constituída 
durante o processo de elaboração da Lei Orgânica, solicitando o acréscimo no 
texto da nova Lei Orgânica do seguinte: 

a) Prazo de 30 dias para votação dos Projetos de Lei CM; (conforme 
conquista desta legislatura) 

b) Prazo de 30 dias para votação dos Vetos do Poder Executivo a todos 
Projetos de Lei; 
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c) Alterações do  Plano  Diretor permanecerem sendo 2/3 dos 
vereadores e não maioria absoluta, como está sendo proposto. 

d) Manutenção dos valores atuais da educação (nunca menos do que 
30%). 

 
 - Req. nº 567/2018 - Solicita à Administração Municipal abertura de 
procedimento investigatório com o objetivo de apurar os responsáveis pelo 
descarte de berços em perfeitas condições de uso, destinados para descarte. 
Solicitamos ainda as seguintes explicações: 

a) A quais Escolas pertenciam os berços? 
b) Os berços foram adquiridos com recursos municipais ou foram oriundos 

das APF’s? 
c) Quando os berços foram adquiridos? 
d) Quanto custou cada berço? 
e) Quem autorizou e solicitou o descarte? Se comissão, o nome e contato dos 

integrantes. 
f) Qual será o destino? Em caso de venda como sucata, quanto se pretende 

arrecadar? 
g) Estes berços não poderiam ser destinados a pessoas carentes (por meio da 

STHAS) ou a Escolas que necessitam dos mesmos?  
h) Os berços foram substituídos por quais itens nas Escolas de onde foram 

retirados? 
i) Quanto às lixeiras que estão em bom estado, por que deixaram de ser 

reformadas e então reaproveitadas? 
 
 - Req. nº 568/2018 - Solicita à Secretaria de Educação que solucione o problema 
da falta de professores na EMEI Criança Esperança. 
************************************************************************************ 
    Sala Presidente Tancredo de Almeida Neves, 02 de outubro de 2018.  
 
 

 

 

 

 


