
Página 1 de 9 

 

        CÂMARA DE VEREADORES DE LAJEADO 
          Estado do Rio Grande do Sul 

   Sessão Ordinária realizada no dia   23/10/2018 

      BOLETIM Nº  38-02/2018 

                   E X P E D I E N T E 

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

PODER EXECUTIVO: 
 
- PL nº  135-02/2018 – Institui o regime urbanístico a ser observado na Área 
Especial de Interesse Público definida pelo Decreto nº 10.746/18 
 
- PL nº  136-02/2018 – Altera o art. 3º da Lei nº 8.088/08, que autoriza o Poder 
Executivo a ceder casas do Parque Histórico. 
 
- PL nº  137-02/2018 - Autoriza o Poder Executivo a permutar imóvel de 
propriedade do Município de Lajeado por imóvel de propriedade de Rubem 
Koefender e Sandra Salete Frandoloso Koefender. 
 
- PL nº  138-02/2018 – Autoriza o Poder Executivo Municipal a custear até 12 
(doze) bolsas de estudos referentes a contratação de estagiários para a 
ALSEPRO - Associação Lajeadense Pró-Segurança Pública. 
   
- Ofício nº 634-02/2018 – Em atenção ao Ofício nº 525/2018 vereador Carlos E. 
Ranzi –  o Poder Executivo já providenciou a republicação da Lei Nº 10.655, de 
30 de julho de 2018. 
 
- Em atenção ao Ofício nº 526/2018 vereador Carlos E. Ranzi –  Lei 
Complementar nº 003/2018, atual Lei Complementar nº 014/2018. 
 
- Em atenção ao Ofício nº 5257/2018 vereador Adi Cerutti – projeto Cidade 
Digital possui um custo mensal de R$ 38.327,19. 
 
- Ofício nº 643-02/2018 – Em atenção ao Ofício nº 392/2018 vereador Sérgio M. 
Rambo – referente cadastro do cartão SUS. 
 
- Ofício nº 644-02/2018 – Em atenção ao Ofício nº 607/2018 vereador Carlos E. 
Ranzi – ofício respondido à Câmara de Vereadores por meio do ofício 576-
02/2018 enviado por e-mail para o gabinete no dia 28/08/2018. 
 
- Ofício nº 645-02/2018 – Em atenção ao Ofício nº 448/2018 vereador Carlos E. 
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Ranzi – a obra de reforma e ampliação do Posto de Saúde do bairro Campestre 
terá seu prosseguimento normal. 
 
- Ofício nº 646-02/2018 – Em atenção ao Ofício nº 522/2018 vereador Antônio 
M. Schefer – os exames de sangue, urina, raio-X e eletrocardiograma são 
autorizados no dia da consulta médica. 
 
- Em atenção ao Ofício nº 533/2018 vereador Antônio M. Schefer – informamaos 
que por ocasião da rescisão do contrato com o Instituto Continental de Saúde, o 
Município realizou o pagamento dos serviços prestados pela empresa. 
 
- Ofício nº 649-02/2018 – Em atenção ao Ofício nº 627/2018 vereador Paulo A. 
da Silva – informamos que foram feitas as adequações no Mapa de Zoneamento 
e Uso do Solo. 
 
- Ofício nº 659-02/2018 – Em atenção ao Ofício nº 640/2018 vereador Ernani T. 
da Silva – o Fiscal de Posturas do Município , constatou que o terreno não 
necessitava de roçada ou limpeza. 
 
- Em atenção ao Ofício nº 641/2018 vereador Ernani T. da Silva – o proprietário 
do imóvel foi notificado para que termine com a criação de animais e regularize 
o esgoto a céu aberto.  
 
- Ofício nº 660-02/2018 – Em atenção ao Ofício nº 601/2018 vereador Antônio 
M. Schefer – as EMEIS são cercadas e possuem portão eletrônico com interfone. 
 
- Em atenção ao Ofício nº 604/2018 vereador Carlos E. Ranzi – aquisição de 
colchões já foi solicitada no Projeto Vida Moinhos. 
 
- Em atenção ao Ofício nº 606/2018 vereador Carlos E. Ranzi – a turma B da 
EMEI Criança Alegre está sendo atendida por dois profissionais.  
 
- Em atenção ao Ofício nº 608/2018 vereador Carlos E. Ranzi – agradecemos a 
sugestão e informamos que será estudada a viabilidade da mesma. 
 
- Ofício nº 669-02/2018 – Em atenção ao Ofício nº 601/2018 vereador Nilson do 
Arte –  referente o expediente 21260/2018 o Poder Executivo está ciente dessa 
necessidade e informa que a mesma poderá ser objeto de estudo futuro. 
 
- Ofício nº 670-02/2018 – Em atenção ao Ofício nº 678/2018 vereadora Arilene 
M. Dalmoro – Câmaras Mortuárias. 
 
- Ofício nº 672-02/2018 – Em atenção ao Ofício nº 602/2018 vereadora Arilene 
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M. Dalmoro – referente o expediente 21260/2018 a solicitação foi novamente 
encaminhada para análise da Comissão Municipal de Arborização Urbana. 
 
- Ofício nº 673-02/2018 – Em atenção ao Ofício nº 638/2018 vereador Waldir 
Blau – vigilância no Jardim Botânico.  
 
- Ofício nº 674-02/2018 – Em atenção ao Ofício nº 657/2018 vereador Carlos E. 
Ranzi – cópias da Resolução n° 16, de 29 de novembro de 2017. 
 
- Ofício nº 675-02/2018 – Em atenção ao Ofício nº 635/2018 vereador Carlos E. 
Ranzi – cópias de todas as atas do concurso público municipal, realizado em 16 
de setembro de 2018. 
***************************************************************************************** 
EDERSON FERNANDO SPOHR: (Projeto de Lei CM N° 058-02/2018) 

- Projeto de Lei CM N° 058-02/2018 – Denomina de rua Aloysio Johann a rua 
“B”, localizada no Loteamento Johann, situado no bairro São Bento – Lajeado. 
******************************************************************************************* 
ILDO PAULO SALVI (Req. 590/2018) 
 
Req. 590/2018 – Solicita ao Poder Executivo um estudo de viabilidade na 
supressão de algumas árvores de pinus elliottii, nas proximidades do Salão 
Troller e canchas de Eisstocksports, no Parque Histórico. Entendemos que possa 
ser feita uma parceria com empresa do ramo madeireiro para o corte e 
beneficiamento da madeira, e que o resultado, guias e tabuas, possam ser 
utilizadas para melhorias no próprio parque, ou permutadas por guias ou 
tabuas de eucalipto com o mesmo objetivo. 
 
ARILENE MARIA DALMORO (Req. 591 e 592/2018 e Ind. 242) 
 
Req. 591/2018 – Solicita a Secretaria Municipal da Segurança Pública, um estudo 
e avaliação para a colocação de uma faixa elevada de segurança na Rua Silva 
Jardim n° 135, no Bairro Centro, em frente a Escolinha do SESC - Sesquinho, 
para maior segurança dos pedestres e demais transeuntes. 
 
Req. 592/2018 – Solicita a Secretaria Municipal da Segurança Pública, um estudo 
e avaliação da colocação de uma faixa elevada de segurança, em ambas as vias, 
na Avenida Benjamin Constant n° 1419, no Bairro Centro, em frente a Padaria. 
 
- SEOSP: Solicita o conserto da rampa de acesso das calçadas na Rua Benjamin 
Constant esquina com a Rua João Batista de Melo, que está danificada podendo 
causar acidentes mais graves. 
 
ANTÔNIO MARCOS SCHEFER (Req. 593 e 594/2018 e Ind. 239) 
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Req. 593/2018 – Solicita ao Poder Executivo e Brigada Militar, mais efetivo e 
patrulhamento desde o início do bairro Jardim do Cedro até as paradas de 
ônibus localizadas nas proximidades do Lar da Menina, principalmente nos 
horários das 4:00hs e 4:30hs da manhã, pois eles reclamando da insegurança 
nestes locais. 
 
Req. 594/2018 – Solicita a Empresa Scherer Transportes, que informe por que foi 
retirada a linha que fazia o trajeto do município de Santa Clara até o bairro São 
Bento e demais localidades no horário das 5:00hs da manhã, requerimento este 
feito à pedido dos moradores que utilizavam o mesmo para irem trabalhar e se 
sentem muito prejudicados com esta situação. 
 
- SEOSP: Solicita que sejam tomadas as devidas providências quanto a um 
vazamento de esgoto que está ocorrendo na Rua Horizontina, no bairro São 
Bento, pois o mesmo está causando grandes transtornos aos moradores 
principalmente devido ao mau cheiro gerado no local. 
 
- TRÂNSITO: Solicita a colocação de quebra-molas ou de algum outro tipo de 
redutor de velocidade nos endereços citados a baixo, pois os moradores 
reclamam do perigo de acidentes devido à alta velocidade que os veículos 
circulam nestes locais. 
* Na Rua Comandante Wagner proximidades da residência nº 483, no bairro 
São Cristóvão. 
* Na Rua Dalton de Bem Stumpf, proximidades da residência nº 529, no bairro 
Moinhos d’Água. 
 
- SEPLAN/Trânsito: Colocação de placas de sinalização indicando o nome da 
Rua Aury Stürmer, no bairro Moinhos d’Água, pois segundo os moradores a 
falta de identificação da mesma dificulta até a entrega de correspondências pelo 
Correio. 
 
- SEPLAN-Trânsito: Colocação de uma placa de sinalização indicando “PARE” 
na Rua Comandante Wagner interseção a Rua Moisés Cândido Veloso, no 
bairro São Cristóvão, visto que a falta da mesma pode gerar acidentes no local. 
 
- SOSUR: Substituição de lâmpada queimada localizada na Rua Pedro Petry, no 
bairro Universitário, nas proximidades da residência nº 660, pois os moradores 
reclamam da insegurança no local devido à falta de iluminação. 
 
CARLOS EDUARDO RANZI (Req. 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601 e 605/2018) 
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Req. 595/2018 – Solicita que seja enviado ofício ao Ministério Público do 
Trabalho para que seja aberto procedimento investigativo, com objetivo de 
apurar as condições e a carga excessiva de trabalho dos professores e monitores 
nas Escolas Municipais de Educação Infantil de Lajeado. 
 
Req. 596/2018 – Solicita o envio de ofício a Promotoria da Infância e Juventude, 
para abertura de procedimento investigativo com objetivo de averiguar a 
superlotação de alunos nas Escolas Municipais de Educação Infantil. 
 
Req. 597/2018 – Solicita a Secretaria de Planejamento e Urbanismo que informe 
os motivos pelos quais ainda não foi possível efetivar a contratação de 
profissional de topografia, pois a pasta está há muito tempo sem este 
profissional e assim atrasando a elaboração dos projetos técnicos do Programa 
de Pavimentação Comunitária. 
 
Req. 598/2018 – Solicita ao Departamento de Trânsito a presença de Fiscais de 
Trânsito, nos horários de início e fim das aulas, em frente à EMEF Vida Nova, 
no bairro Conventos. 
 
Req. 599/2018 – Solicita ao Poder Executivo a instalação de equipamentos de 
calistenia (conjunto de exercícios físicos onde procura-se movimentar os 
músculos, concentrando-se na potência e no esforço) junto ao parque que está 
sendo instalado junto à Avenida Piraí, no bairro São Cristóvão. 
 
Req. 600/2018 – Solicita a Secretaria de Saúde a ampliação do número de 
atendimentos de dentista junto ao Centro de Saúde do bairro Montanha. 
 
Req. 601/2018 – Solicita que seja enviado o anteprojeto de Lei (anexo) ao Poder 
Executivo, que dispõe sobre o alinhamento e a retirada de fios em desuso e 
desordenados existentes em postes de energia elétrica e dá outras providências. 
 
Req. 605/2018 – Solicita ao Poder Executivo se há previsão de término das obras 
de reforma da calçada de passeio da Rua Júlio de Castilhos. 
 
ERNANI TEIXEIRA DA SILVA (Req. 602 e 603/2018 e Ind. 240) 
 
Req. 602/2018 – Solicita ao Poder Executivo que notifique o proprietário do 
terreno localizado na Rua Quinze de Novembro, esquina com a Rua Padre 
Theodoro Amstad, no Bairro Florestal, para que o mesmo providencie a 
limpeza e roçada da área, pois a vegetação está altíssima e com a presença de 
bichos peçonhentos. Fotos Anexas. 
 



Página 6 de 9 

 

Req. 603/2018 – Solicita o envio de ofício à Empresa de Telecomunicações OI, 
para que seja feita a troca ou a remoção do poste de madeira quebrado, situado 
na Rua Equador, ao lado do nº 034, no Bairro Das Nações. Fotos Anexas. 
 
- Solicita com urgência, a construção de uma boca de lobo na esquina das Ruas 
Bela Vista e Braulino dos Santos Costa, no Bairro Jardim do Cedro, inclusive 
uma está entupida com concreto. Fotos Anexas. 
 
- Solicita o recolhimento do lixo verde seco na Rua Barão do Santo Ângelo, em 
frente ao Salão da Comunidade, no Bairro Centro. Fotos Anexas. 
 
- Solicita remover as pedras caídas sobre a pista de rolamento, na Rua Henrique 
Stein Filho, esquina com a Rua Wendelino Coletti, no Bairro Conservas. Fotos 
Anexas. 
 
- Solicita a operação tapa buracos na Av. Beira Rio, no Bairro Conservas, pois a 
mesma está intransitável, causando enormes dificuldades aos usuários. Fotos 
Anexas. 
 
- Solicita a colocação de 4 m. de cano na Rua Equador, ao lado do prédio de nº 
049, no Bairro Das Nações, os canos foram quebrados quando foi feita 
manutenção na rua referida. Foto Anexa. 
 
- Solicita a colocação de uma grade de proteção na boca de lobo, localizada na 
Av. Beira Rio, nas proximidades do nº 2381, no Bairro Conservas. 
 
- Solicita o conserto do calçamento na Rua São Pedro, em frente ao prédio de nº 
701, no Bairro Moinhos. Foto Anexa. 
 
NILSON DO ARTE (Req. 604/2018 e Ind. 241) 
 
Req. 604/2018 – Solicita espaço para falar sobre bancos nas calçadas. 
 
- SEOSP: Conserto do calçamento na Rua Arno Dahmer, em frente ao n° 2089. O 
caminhão de recolhimento de lixo danificou o calçamento e a boca de lobo no 
local. 
 
- SEOSP: Solicita que seja feito uma rampa para cadeirantes na Av. Benjamin 
Constant, em frente ao Chaplin Lanches. 
 
- SEOSP: Solicita o conserto da rampa de acesso a cadeirantes na esquina das 
ruas Benjamin Constant com João Batista de Melo. 
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WALDIR BLAU (Ind. 243) 
 
- SEDETAG: Solicita a roçada nas praças e terrenos públicos com urgência. 
 
EDERSON FERNANDO SPOHR (Req. 606, 607, 608, 609 e 610/2018 e Ind. 244) 
 
Req. 606/2018 – Solicita ao Poder Executivo que informe quais os motivos de 
tanto atraso na 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. 
 
Req. 607/2018 – Solicita a Secretaria de Obras que informe quando será feito o 
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. (OBRA FEITA A MAIS DE UM 
ANO E OS PEDIDOS DE CONSERTO TAMBÉM) 
 
Req. 608/2018 – Solicita ao Poder Executivo que informe se já está prevista a 
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 130 DIAS E AINDA NÃO 
RECEBEMOS RESPOSTA) 
 
Req. 609/2018 – Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Marcelo Caumo, que 
informe se está ciente do acidente ocorrido na semana passada na Av. Benjamin 
Constant, esquina com Rua João Batista de Melo, no bairro Centro. O acidente 
aconteceu quando uma motoqueira freio sua moto sobre as faixas de segurança 
que recém tinham sido pintadas e estavam com excesso de tinta em pó.  
Pedimos que seja feita a limpeza imediata das faixas após o término do serviço. 
 
Req. 610/2018 – Solicita ao Poder Executivo que informe quem são os 
fornecedores das lâmpadas utilizadas na iluminação pública. 
 
- SEOSP: Solicita a mudança de local de um poste de luz, que hoje está 
atrapalhando o trânsito e gerando risco de acidentes na Rua Élio Schlosser, no 
bairro Conventos. (MORADORES PEDEM URGÊNCIA, POIS JÁ FAZEM 4 
ANOS QUE ESTÃO SOLICITANDO) 
 
- SEOSP: Troca de lâmpada queimada na Rua Alcídio Bruinsma, em frente ao n° 
66, no bairro Moinhos D’ Água. 
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- SEOSP: Pintura e conserto da concha acústica do Parque Professor Theobaldo 
Dick. (SOLICITADO A MAIS DE 44 DIAS) 
 
- 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: 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 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: Troca de lâmpada queimada na Rua Darcy Nivaldo Schmidt, poste ao 
lado da casa de n° 128, no Loteamento Coliseu, bairro Bom Pastor. 
 
 - SEOSP: Patrolamento e a colocação de material na Rua Hugo Jacob Mattje, 
Rua Orlando Sieben e em todo Loteamento Bavieira, no bairro São Bento. 
 
- 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: 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: Troca de lâmpada queimada na Rua Darcy Nivaldo Schmidt, ao lado 
da casa de n° 128, bairro Bom Pastor. 
 
- SEOSP: Instalação de nova lixeira próxima aos Móveis A Shorr, na RS 413, 
28440, bairro São Bento. 
 
- SESP/TRÂNSITO: 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 81 DIAS) 
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- SEMA: Solicita a instalação de 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. 
 
- SESP/TRÂNSITO: Instalação de lobo-faixa em frente aos Edifícios Residências 
Novo Tempo I e II, no bairro Santo Antônio. (SOLICITADO A 44 DIAS). 
 
- SEOSP: Troca de lâmpada queimada no primeiro e no último poste da Rua 
Relindo Bruinsma, entrando pela RS 130, no bairro Moinhos D’ Água. 
 
- SEOSP: Troca de lâmpada queimada na Rua Aloísio Lenz, entre as casas de n° 
962 e 1000, Bairro Floresta. 
 
- SEOSP: Troca de lâmpada queimada na Rua Maurício Cardoso, em frente ao 
n° 1225, bairro Santo André. 
 
- SEOSP: Troca de lâmpada de lâmpada queimada na Rua Alípio Miguel 
Sônico, em frente ao n° 30, bairro São Bento. 
 
- SEOSP: Conserto da rampa de acesso à Escola Estadual de Ensino Médio 
Santo Antônio – Ciep, localizado na Rua Central n° 201, bairro Santo Antônio.  
 
- SEPLAN: Solicita que notifique o proprietário de um terreno localizado na 
Rua Aury Sturmer n° 565, bairro moinhos D’Água, Setor 50, Quadra 67, Lote 
177. O terreno se encontra em total abandono e o mato está invadindo casas 
vizinhas. 
************************************************************************************ 
      Sala Presidente Tancredo de Almeida Neves, 23 de outubro de 2018.  
 
 

 


