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        CÂMARA DE VEREADORES DE LAJEADO 
          Estado do Rio Grande do Sul 

   Sessão Ordinária realizada no dia   09/10/2018 

      BOLETIM Nº  36-02/2018 

                   E X P E D I E N T E 

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

PODER EXECUTIVO: 
 
- PL nº  122-02/2018 – Autoriza o Município de Lajeado a receber em doação 
uma área de terrenos urbana de propriedade de Pema Administração e 
Participações Ltda. 
 
- PL nº  123-02/2018 – Altera o art. 25 da Lei nº 5.840/96, que institui o Código 
de Posturas. 

 
- PL nº  124-02/2018 –Autoriza o Poder Executivo a desmembrar, desafetar da 
destinação de área especial, afetar para bem dominial e permutar imóvel de 
propriedade do Município de Lajeado por imóvel de propriedade de Zelindro 
Vargas e Beatriz Mohr Vargas 
 
- PL nº  125-02/2018 – Altera a Lei nº 10.676, de 21 de agosto de 2018, que dispõe 
sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2019. 
 
- PL nº  126-02/2018 – Autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder Direito 
Real de Uso de uma fração de terras à Associação de Moradores do Bairro 
Carneiros. 
 
- PL nº  127-02/2018 – Autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder Direito 
Real de Uso de duas áreas de terrenos urbanos à Associação de Moradores do 
Bairro Conventos. 
 
- Ofício nº 633-02/2018 – Em atenção ao Ofício nº 616/2018 vereador Adi 
Cerutti – referente débito em conta para as faturas de água municipal.  
 
- Em atenção ao Ofício nº 622/2018 vereador Carlos E. Ranzi – referente 
logomarca impressa nas faturas referentes às contas de água do Municipio. 
************************************************************************************************* 
ENTIDADES: 
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 - COMED – em atenção ao Ofício nº 511-02/2018, de não ofertar vagas nas 
Escolas Municipais de Educação Infantil a crianças com idade inferior a 6 
meses. 
 
- 16º Coordenadoria Regional de Saúde em atenção ao Ofício nº 571-02/2018, 
que sejam enviadas mais vacinas para Meningite para Lajeado, visto que 
chegaram inúmeras reclamações de que as mesmas estariam em falta nas 
Unidades de Saúde Básica do Município. 
******************************************************************************************* 
CARLOS EDUARDO RANZI E ILDO PAULO SALVI: (Projeto de Lei CM N° 

049-02/2018) 

- Projeto de Lei CM N° 049-02/2018 – Denomina de Rua Paulo Cesar Seli a Rua 
C, localizada no Loteamento Residencial Diamond, Bairro Universitário. 
 
CARLOS EDUARDO RANZI E EDERSON FERNANDO SPOHR: (Projeto de 

Lei CM N° 050-02/2018) 

- Projeto de Lei CM N° 050-02/2018 – Regulamenta a doação de bens móveis 
inservíveis pelo Município de Lajeado e dá outras providências. 
******************************************************************************************* 
ARILENE MARIA DALMORO (Req. 569 e 570/2018) 
 
Req. 569/2018 – Solicita a Secretaria de Planejamento que notifique o 
proprietário do terreno localizado na Rua dos Eucaliptos, ao lado do n° 84, no 
Bairro Montanha. Para que providencie a limpeza do terreno e colocação de 
calçada de passeio. 
 
Req. 570/2018 – Solicita à Secretaria de Planejamento, que apresente um projeto 
de extensão de rede elétrica para a iluminação de via pública, na Rua dos Lírios, 
Bairro Alto do Parque, este projeto deverá seguir as normas da RGE, conforme 
check list em anexo, na maior brevidade possível, pois esta situação encontra-se 
em nossas pendências desde outubro de 2017. 
 
WALDIR BLAU (Req. 571 e Ind. 230) 
 
Req. 571/2018 – Solicita o envio de ofício ao DAER para que seja feita a limpeza 
das valetas da RST 413, km 3,5 a 4,6, no Bairro São Bento. 
 
- SEOSP: Conserto da lâmpada da Rua Rubi n° 80, no bairro Igrejinha. 
 
- Solicita o recolhimento de lixo e entulho da rua João Avelino, no bairro 
Conservas. 
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ADI CERUTTI (Req. 572/2018) 
 
Req. 572/2018 – Solicita espaço para falar do Pleito Eleitoral realizado no dia 07 
de Outubro. 
 
CARLOS EDUARDO RANZI (Req. 573, 574, 575, 576 e 577/2018 e Ind. 231) 
 
Req. 573/2018 – Solicita ao Poder Executivo ajuste no critério estabelecido para 
destinação dos recursos financeiros às Escolas Públicas Municipais (autonomia 
financeira), respeitando o número de alunos do corrente ano e não do ano 
anterior, como ocorre atualmente e relatado pelas escolas. 
 
Req. 574/2018 – Solicita espaço para falar sobre as condições de trabalho dos 
professores, monitores e funcionários das Escolas Municipais de Educação 
Infantil de Lajeado. 
 
Req. 575/2018 – Solicita ao Poder Executivo, esclarecimentos por parte dos 
membros do Departamento de Recursos Humanos e da Procuradoria Geral, 
acerca das demissões de servidores públicos efetivos, conforme expediente nº 
007863-0200/13-7 oriundo do Tribunal de Contas de Estado do Rio Grande do 
Sul. 
 
Req. 576/2018 – Solicita a Secretaria de Educação o aumento de espaço físico 
junto à EMEI Amiguinhos do Jardim, localizada no bairro Jardim do Cedro, 
tendo em vista a atual capacidade física da escola para o atendimento dos 
alunos. 
 
Req. 577/2018 – Solicitamos celeridade da Administração Municipal para 
finalizar a obra de reforma e ampliação do Posto de Saúde do Bairro Campestre. 
Anexamos um abaixo assinado com mais de 300 assinaturas. 
 
ERNANI TEIXEIRA DA SILVA (Ind.231) 
 
- Solicita a construção de calçada de passeio, ao lado da Praça de Lazer, na Rua 
Estrela, próximo do nº 201, no Bairro Olarias, pois é preciso caminhar com 
segurança. Foto Anexa. 
 
- Solicita com urgência, o conserto da boca de lobo e a troca do tampão da 
mesma, localizada na Rua Emilio Abichequer, esquina com a Rua Coelho Neto, 
no Bairro São Cristóvão. Foto Anexa. 
 
- Solicita a reforma e pintura dos brinquedos na Praça de Lazer, instalada na 
Rua Estrela, ao lado do prédio de nº 201, no Bairro Olarias. Fotos Anexas. 
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- Solicita com urgência, a construção de duas bocas de lobo, na Rua Bom Retiro 
do Sul, esquina com a Rua Ulisses Guimarães, no Bairro Olarias, pois com os 
buracos abertos, sem proteção alguma, poderá causar acidentes. Fotos Anexas. 
 
- Solicita providência com urgência, no sentido de colocação das 
pedras/bloquetos de calçamento, na Rua Hermes da Fonseca, no Bairro São 
Cristóvão, pois a rua está assim, há mais de sessenta dias. Fotos Anexas. 
 
- Solicita com urgência, uma revisão na fiação dos postes de luz, localizados ao 
reder da lagoa, no Parque Professor Theobaldo Dick, no Bairro Centro. Foto 
Anexa. 
 
- Solicita a colocação de mais bancos de madeira no Parque Professor Theobaldo 
Dick, no Bairro Centro, aproveitando para tal as toras de madeira jogadas no 
referido parque. Foto Anexa. 
 
- Solicita a poda das árvores e a roçada da vegetação na Rua Dois Irmãos, no 
Bairro Conservas, pois a mesma está invadindo a pista de rolamento. Fotos 
Anexas. 
 
SERGIO MIGUEL RAMBO (Req. 578/2018) 
 
Req. 578/2018 – Solicita a Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico, 
Turismo e Agricultura, que verifiquem se há possibilidade de instalação de uma 
academia ao ar livre junto ao Novo Templo I e II, situado no bairro Jardim do 
Cedro. 
 
Req. 580/2018 – Solicita à Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico, 
Turismo e Agricultura que enviem qual a projeção de perda da receita do valor 
com a saída de várias empresas de lajeado.  
* Se houve contatos dessas empresas com a administração antes de se 
instalarem em outros municípios. 
* Qual o maior empecilho para que elas permaneçam em lajeado. 
* Qual a política da secretaria para geração de emprego e renda na cidade. 
 
NILSON DO ARTE (Req. 579/2018 e Ind. 232) 
 
Req. 579/2018 – Solicita o espaço para falar sobre Assentamentos Irregulares. 
 
-  SEOSP: Solicita a coleta de lixo verde na rua Pedro Koling, no bairro moinhos. 
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- SEOSP: Solicita o conserto na pavimentação da via Carlos Spohr Filho, no 
trecho em frente a Empresa Minuano, no acesso dos caminhões, pois o asfalto 
cedeu em virtude do peso dos caminhões ao estacionarem no local. 
 
EDERSON FERNANDO SPOHR (Ind. 233) 
 
- 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 ESTÃO 
SOLICITANDO. 
 
- 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 59 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. (SOLICITADO A MAIS DE 30 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 número 1384, o que dificulta a entrada e saída dos 
moradores e também o fluxo de pedestres. (SOLICITADO A MAIS DE 114 
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 9 MESES) 
 
- 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. (SOLICITADO DESDE O VANDALISMO NO CEMITÉRIO) 
 
- 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. (SOLICITADO DESDE O VANDALISMO NO CEMITÉRIO) 
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- SEOSP: Patrolamento e a colocação de material em toda a rua Thereza Irena 
Schneider, anteriormente conhecida como rua ‘’C’’, no loteamento Campestre 
Um, bairro Campestre. (SOLICITADO A 4 MESES) 
 
- SEOSP: Troca de lâmpada queimada em um poste em frente ao CTG Bento 
Gonçalves, na Rua Henrique Eckhardt, bairro Floresta. 
 
- SEOSP: Colocação de pó de brita na entrada da Rua Décio Martins de 
Azevedo, no Pró bairro, em São Bento. 
 
- 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: 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: Conserto e a instalação de novos bancos no Parque do Engenho, na 
Rua Lothar Felipe Christ, no bairro Hidráulica. 
 
- 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 número 128, no Loteamento Coliseu, bairro Bom Pastor. 
 
- SEOSP: Conserto da pavimentação na Rua Arno Johann, esquina com a Rua 
Bem-te-Vi, no bairro São Cristóvão. Foram feitas obras próximo a uma boca de 
lobo e deixado vários paralelepípedos sobre a pista. (foto em anexo) 
 
- SEOSP: Patrolamento e a colocação de material na Rua Hugo Jacob Mattje e 
Orlando Sieben, no bairro São bento. 
 
- SEOSP: Patrolamento e a colocação de material no Loteamento Bavieira, no 
bairro São Bento. 
 
- SEOSP: Solicita que faça o desentupimento de uma boca de lobo na esquina da 
Rua Henrique Jacob Massman com ERS 413, km 5, no bairro São Bento. 
 
- SEOSP: Patrolamento e nivelamento da Rua Aury Stürmer, no bairro Moinhos 
D’ Água. 
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- SEOSP: Conserto de vários postes de luz na Rua Armindo Lavall, no bairro 
Centenário. São 11 postes e apenas três funcionando. Importante ressaltar que é 
a Rua da Creche do Bairro. 
 
- SEOSP: Instalação de um suporte com lâmpada em um poste de luz na Rua 
Alípio Miguel Sônico, em frente ao número 30, Pró Bairro, São bento. 
 
- SEOSP: Instalação de um suporte com lâmpada nos dois primeiros postes da 
Rua Décio Martins de Azevedo, de quem entra pela ERS 413, no Pró Bairro, São 
bento. 
 
- SEOSP: Troca de lâmpadas queimadas na Rua Wilma Gertrudes Lottermann, 
uma em frente ao n° 226, sobrado 06 e outra logo acima do sobrado, em frente a 
um terreno baldio, bairro Moinhos D’ Água. (SOLICITADO A VÁRIAS 
SEMANAS) 
 
- SEOSP: Instalação de placa com nome da Rua Giovane Pavoni, na esquina 
com a ERS 413, no bairro São Bento. 
 
- SEOSP: Patrolamento e colocação de material na Rua Geral de Alto Conventos, 
no bairro Conventos. 
 
- SEOSP: Patrolamento e conserto da entrada da casa do Sr. Edgar Schumacher, 
de quem vem pela estrada geral de Alto Conventos, na Rua Elisabeth Beuren, 
primeiro acesso a esquerda, em Conventos. 
 
- SEOSP: Troca de lâmpada queimada na Rua Darcy Nivaldo Schmidt, ao lado 
da casa de número 128, bairro Bom Pastor. 
 
- SEOSP: Instalação de nova lixeira próximo a Indústria de Móveis Marco A 
Shorr, na RS 413 nº 28440 Bairro São Bento.  
 
- SEOSP: Solicita maior atenção no descarte de entulhos em área de propriedade 
do município e que será futuramente a praça do bairro São bento, na Rua 1° de 
Maio. Os entulhos ou cargas de terras estão sendo deixados muito próximos a 
estrada. 
 
- TRÂNSITO: Solicita 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 74 DIAS) 
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- SESP: Solicita a instalação de uma lombo-faixa na Rua Erico Weber, próximo 
ao número 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. (SOLICITADO A MAIS DE 18 MESES) 
 
- SESP: Instalação de lombo faixa na Rua Carlos Spohr Filho, próxima ao 
número 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) 
 
- SEMA: Solicita que instale uma placa de ‘’proibido jogar entulho’’, na Rua Ivo 
Inácio Grumm, em frente à casa 115, no bairro Moinhos D’Água. Moradores 
reclamam que muitas pessoas descartam restos de construção, sofás e outros 
tipos de porcarias neste local. 
 
-TRÂNSITO: Instalação de lobo-faixa em frente aos Edifícios Residências Novo 
Tempo I e II, no bairro Santo Antônio. (SOLICITADO A 30 DIAS). 
************************************************************************************ 
      Sala Presidente Tancredo de Almeida Neves, 09 de outubro de 2018.  
 
 

 

 

 

 

 


