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        CÂMARA DE VEREADORES DE LAJEADO 
          Estado do Rio Grande do Sul 

   Sessão Ordinária realizada no dia   16/10/2018 

      BOLETIM Nº  37-02/2018 

                   E X P E D I E N T E 

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

PODER EXECUTIVO: 
 
- PL nº  128-02/2018 – Altera a Lei nº 10.606, de 07 de maio de 2018, que institui 
o programa de parceria público-privada e concessões do Município de 
Lajeado/RS e dá outras providências. 
 
- PL nº  129-02/2018 – Altera o anexo de metas e estratégias da Lei nº 9.844, de 
17 de junho de 2015, que aprova o Plano Municipal de Educação – PME de 
Lajeado/RS e dá outras providências. 
 
- PL nº  130-02/2018 – Autoriza a renovação de contrato administrativo 
temporário da servidora que menciona, até o quinto mês após o parto. 
 
- PL nº  131-02/2018 – Autoriza a contratação temporária de excepcional 
interesse público de 02 (dois) técnicos de enfermagem. 
   
- PL nº  132-02/2018 - Autoriza o Poder Executivo a abrir Créditos Especiais. 
 
- PL nº  133-02/2018 – Autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder Direito 
Real de Uso de uma área de terreno urbana à Associação de Moradores do 
Bairro Florestal. 
 
- PL nº  134-02/2018 – Autoriza o Poder Executivo a realizar serviços de 
patrolamento, limpeza e lastro de brita em imóvel particular. 
 

- Ofício nº 608-02/2018 – Em atenção ao Ofício nº 055/2018 vereador Carlos E. 
Ranzi – Expediente: 3822/2018, o Poder Legislativo será comunicado, caso 
passem a ser adotadas outras alternativas, quanto à locação de repartições para 
alocar os serviços municipais. 
 
- Ofício nº 652-02/2018 – GAP – Veto ao Projeto de Lei CM nº 043-02/2018, que: 
“ Modifica o parágrafo único do artigo 38 da Lei Complementar nº 002/2016 
que Institui o Regime Próprio de Previdência Social do Município de Lajeado e 
dá outras providências.      
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MOZART PEREIRA LOPES E WALDIR SÉRGIO GISCH: (Projeto de Lei CM 

N° 052-02/2018) 

- Projeto de Lei CM N° 052-02/2018 – Denomina de Rua “Elemar Osvino 
Scherer” a Rua E do Loteamento Darcy Feier, localizada no bairro Conventos. 
 
ILDO PAULO SALVI E CARLOS EDUARDO RANZI: (Projeto de Lei CM N° 

053-02/2018) 

- Projeto de Lei CM N° 053-02/2018 – Denomina de Rua Waldir Vicente Ewald 
a rua “D” do Loteamento Residencial Diamond do bairro Universitário. 
 
NILSON DO ARTE: (Projeto de Lei CM N° 054-55-56-57-02/2018) 

- Projeto de Lei CM N° 054-02/2018 – Denomina de Rua Isaque a Rua “I” 
localizado entre o Loteamento IV e o Loteamento V, Bairro Santo Antônio. 
 
- Projeto de Lei CM N° 055-02/2018 – Denomina de Rua Jacó a Rua “J” 
localizado entre o Loteamento IV e o Loteamento V, Bairro Santo Antônio. 
 
- Projeto de Lei CM N° 056-02/2018 – Denomina de Rua Abraão a Rua “H” 
localizada entre o Loteamento IV e o Loteamento V, Bairro Santo Antônio. 
 
- Projeto de Lei CM N° 057-02/2018 – Denomina de Candido de Bairros a Rua 
“D” e toda sua extensão, localizada entre o Loteamento II, no Bairro Santo 
Antônio. 
******************************************************************************************* 
MARIELA PORTZ (Req. 581/2018) 
 
Req. 581/2018 – Solicita espaço para falar sobre Banco de Sangue Hemovale e 
agradecimentos. 
 
MARQUINHOS SCHEFER (Req. 582 e 583/2018 e Ind. 234) 
 
Req. 582/2018 – Solicita a Secretaria de Planejamento que seja notificado o 
proprietário do terreno localizado na Rua Extremosa, em frente a lixeira, no 
bairro Montanha, e que sejam tomadas as devidas providências quanto ao 
mesmo, pois está havendo a colocação de lixos e entulhos por outros moradores 
o que está causando uma grande proliferação de ratos e insetos no local. 
 
Req. 583/2018 – Solicita a Secretaria da Saúde que informe se está correta à 
reclamação de que a UPA não teria Pediatra para fazer os atendimentos, 
somente Clínico Geral. Se for verídico informem também qual a razão disto, e o 
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porquê de não ter sido feito até então a contratação de um profissional nesta 
área, tendo em vista que esta situação acaba prejudicando a todos que 
procuram a mesma. 
 
- SEOSP: Solicita a substituição de lâmpadas queimadas nos postes localizados 
nos endereços citados abaixo, pois os moradores reclamam da insegurança 
devido à falta de iluminação nestes locais. 
* Av. Alberto Pasqualini, proximidades das residências nº 7177 e nº 7176, no 
bairro Universitário. 
 
- SEOSP /SAURB: Solicita com URGÊNCIA melhorias estruturais, como o 
conserto e pintura de brinquedos na pracinha localizada ao lado da Unidade de 
Saúde Básica do bairro Jardim do Cedro, pois os moradores reclamam de não 
poderem utilizá-la devido à má conservação da mesma. 
 
- SEOSP: Solicita a instalação de uma academia ao Ar Livre e uma pracinha na 
área verde localizada na Rua Aury Stürmer, no bairro Moinhos d’Água, para 
que os moradores tenham um local para o seu momento de lazer. 
 
PAULO ADRIANO DA SILVA (Req. 584/2018 e Ind. 235) 
 
Req. 584/2018 – Solicita a Secretaria de Segurança Pública inclusive Trânsito, 
que análise da possibilidade de troca do estacionamento de motos localizado na 
interseção da Rua São Pedro com a Avenida Benjamin Constant, em frente a 
Empresa Ômega Construtora. Solicitamos que este estacionamento seja 
colocado na Rua Carlos Jacób Kieling, tendo em vista que naquela rua possui 
apenas uma empresa ocupando um largo terreno. Com a retirada do 
estacionamento de motos, solicitamos que seja ampliada o número de vagas 
naquele local, sendo possível a colocação de 2(duas) vagas. 
Neste local já possuem 2(duas) vagas de estacionamento para 15 minutos em 
frente a outra empresa, portanto apenas relocar a placa, pintar a faixa de 
amarelo e delimitar as duas vagas.  
 
- SEOSP: Solicita a colocação de material e brita na rua Santo Antoninho, no 
bairro Santo Antônio. 
 
CARLOS EDUARDO RANZI (Req. 585 e 586/2018) 
 
Req. 585/2018 – Solicita espaço para falar sobre fake news. 
 
Req. 586/2018 – Solicita a Secretaria de Educação o motivo pelos quais a 
“compra” de vagas nas escolas privadas de educação infantil ainda não foram 
efetivadas. No dia 21/09/2018, a Secretária de Educação, em entrevista à Rádio 
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Independente, destacou que “no mais tardar, no início do mês de outubro 
queremos iniciar o chamamento” das crianças para adentrarem nas escolas 
privadas, nas vagas compradas pelo município até então. Ocorre que passamos 
da metade do mês de outubro e o chamamento das crianças ainda não iniciou. 
 
ERNANI TEIXEIRA DA SILVA (Req. 587/2018 e Ind.236) 
 
Req. 587/2018 – Solicita a Secretaria Municipal da Cultura, Esporte e Lazer para 
que seja feita uma vistoria na validade e na falta de extintores no Ginásio de 
Esportes Mário Lampert, no Bairro São Cristóvão. Foto Anexa. 
 
- Solicita a construção de calçada de passeio, ao lado do Projeto Vida, na Rua 
Gonçalves Dias, no Bairro Santo André, pois é preciso ter segurança ao 
caminhar. Foto Anexa. 
 
- Solicita com urgência o conserto da grade de proteção,  localizada na Praça de 
Lazer da Rua Idalina da Silva, no Bairro Santo André, pois da forma que a 
mesma se encontra poderá ocasionar acidentes. Fotos Anexas. 
 
- Solicita a pintura do Ginásio de Esportes Mário Lampert, Bairro São Cristóvão, 
o mesmo merece uma nova pintura, pois está bastante deteriorado. Foto Anexa. 
 
- Solicita a colocação de mais bancos na Praça de Lazer Melvin Jones, localizada 
na Rua Fábio Brito de Azambuja, em frente ao prédio de nº 429, no Bairro São 
Cristóvão. 
 
- Solicita a construção de um banheiro público juntamente à Praça de Lazer 
Melvin Jones, localizada na Rua Fábio Brito Azambuja, no Bairro São Cristóvão. 
Reivindicação esta, feita pelos moradores e frequentadores da mesma. Fotos 
Anexas. 
 
- Solicita a instalação de uma torneira com água, na Praça de Lazer, na Rua 
Idalina da Silva, no Bairro Santo André. Reivindicação esta, feita pelos 
moradores e frequentadores da mesma. 
 
- Solicita a instalação de uma câmera de vídeo monitoramento na Praça de 
Lazer localizada na Rua Idalina da Silva, no Bairro Santo André, para maior 
segurança aos frequentadores da mesma. 
 
- Solicita a instalação de uma torneira com água na Praça de Lazer Melvin 
Jones, localizada na Rua Fábio Brito Azambuja, no Bairro São Cristóvão. Pois a 
referida praça é muito frequentada pelos moradores do bairro, que trazem água 
em térmicas ou em garrafas pet, que geralmente ficam ali jogadas. Foto Anexa. 
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- Solicita com urgência, a troca do piso de parquê, no Ginásio de Esportes Mário 
Lampert, no Bairro São Cristóvão, pois há muitos parquês quebrados e soltos, o 
que poderá causar acidentes. Fotos Anexas. 
 
EDERSON FERNANDO SPOHR (Ind. 237) 
 
- 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 66 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 121 
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 5 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 aos Móveis Purper’s, na BR 386, 
5178, bairro Bom Pastor. 
 
- 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 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 74 DIAS) 



Página 8 de 8 

 

 
- 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 
74 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 37 DIAS) 
 
WALDIR SÉRGIO GISCH (Ind. 238) 
 
- SEDETAG: Recolhimento de entulhos na Rua Almirante Barroso esquina com 
Travessa Chananeco, no bairro Americano. 
 
SERGIO MIGUEL RAMBO (Req. 588/2018) 
 
Req. 588/2018 – Solicita espaço para falar sobre o Dia do Professor. 
 
NILSON DO ARTE 
 
Req. 589/2018 – Solicita espaço para falar sobre Professores. 
************************************************************************************ 
      Sala Presidente Tancredo de Almeida Neves, 16 de outubro de 2018.  
 
 


