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        CÂMARA DE VEREADORES DE LAJEADO 
          Estado do Rio Grande do Sul 

   Sessão Ordinária realizada no dia   30/10/2018 

      BOLETIM Nº  39-02/2018 

                   E X P E D I E N T E 

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

PODER EXECUTIVO: 
 
- PL nº  139-02/2018 – Regulamenta a instalação e o uso de extensão temporária 
de passeio público, denominada “parklet”. 
  
- PL nº 140-02/2018 – Aprova a planta de valores dos imóveis, estabelece a 
política tributária para o exercício de 2019 e dá outras providências 
 
- PL nº  141-02/2018 – Autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Suplementar. 
 
- PL nº  142-02/2018 – Autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Especial. 
 
- PL nº  143-02/2018 – Autoriza o Poder Executivo Municipal a receber, na 
forma de dação em pagamento, uma área de terrenos urbana de Pedro Blásio 
Ruschel e outros e dá outras providências. 
 
- Ofício nº 678-02/2018 – Em resposta ao Ofício nº 575/2018 vereador Carlos E. 
Ranzi, EXP: 20272/2018 – informamos que esta Municipalidade vem 
cumprindo o exposto na Lei n° 10.359 de 08 de março de 2017, sendo que as 
listas de espera por vagas nas EMEIs do Município estão disponíveis no site 
www.lajeado.rs.gov.br. 
***************************************************************************************** 
ESTADUAIS: 
 
 - Tribunal de Contas do Estado encaminha para apreciação as Contas de 
Governo do Município de Lajeado referente ao exercício de 2015.   
 
 - Tribunal de Contas do Estado encaminha para apreciação as Contas de 
Governo do Município de Lajeado referente ao exercício de 2016.   
*******************************************************************************************

CARLOS EDUARDO RANZI E SÉRGIO MIGUEL RAMBO: (Projeto de Lei 

CM N° 059-02/2018) 

- Projeto de Lei CM N° 059-02/2018 – Denomina de Rua Iloni Battisti Lassen a 
rua B, localizada no Loteamento Bela Morada II, bairro Moinhos D’ Água. 
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******************************************************************************************* 
MARIELA PORTZ (Req. 611/2018) 
 
Req. 611/2018 – Solicita espaço para falar sobre as Eleições em nosso País. 
 
ANTÔNIO MARCOS SCHEFER (Req. 612/2018 e Ind. 245) 
 
Req. 612/2018 – Solicita ao Poder Executivo que seja verificado com urgência as 
reclamações que chegaram até este vereador, de que o aparelho de Raio X da 
UPA não estaria funcionando, e que por este motivo os pacientes estariam 
tendo que se deslocar até o Pronto Atendimento para fazer o exame. Solicita 
também que se as afirmações estiverem corretas que sejam tomadas as devidas 
providências o mais rápido possível quanto a esta situação. 
 
- TRÂNSITO: Solicita a colocação de quebra- molas ou de algum outro tipo de 
redutor de velocidade na Rua Otto Schmidt, bairro São Bento, pois os 
moradores reclamam do perigo de acidentes devido à alta velocidade que os 
veículos circulam nestes locais. 
 
- SEOSP: Patrolamento e colocação de material (brita/saibro) em toda a Estrada 
Geral de Alto Conventos até a divisa do município, pois os moradores 
reclamam das más condições em que se encontra a mesma. 
 
- SEOSP: Solicita a colocação de lixeira na Estrada Geral de Alto Conventos, em 
frente à parada de ônibus, localizada nas proximidades da Igreja, pois os 
moradores reclamam que muitos acabam colocando os lixos nas calçadas das 
mesmas. 
 
- SEOSP: Solicitando a pedido dos moradores, que seja feita a instalação de uma 
boca de lobo na Rua das Gardênias, proximidades da residência nº 158, 
Loteamento Alesgut no bairro Olarias, pois os moradores reclamam de que em 
dias de chuva ocorre o alagamento da mesma. 
 
- SEDETAG: Solicita o recolhimento de lixo verde na rua das Gardênias, 
Loteamento Alesgut, no bairro Olarias, visto que além de obstruir a passagem 
os mesmos estariam gerando a proliferação de insetos e animais peçonhentos 
nestes locais. 
 
- SEOSP / SEDETAG: Solicita a possibilidade a pedido dos moradores, da 
implantação de uma pracinha e uma academia ao Ar Livre em frente ao Lar da 
Menina, no bairro Conservas, pois os mesmos necessitam de um local de lazer, 
onde possam levar as crianças para brincar. 
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CARLOS EDUARDO RANZI (Req. 613, 614, 615, 616, 617 e 618/2018) 
 
Req. 613/2018 – Solicita à Secretaria de Saúde e ao Conselho Municipal da 
Saúde, a possibilidade de implantação de Núcleo de Apoio à Saúde da Família 
(NASF). O NASF é uma equipe composta por profissionais de diferentes áreas 
de conhecimento, que devem atuar de maneira integrada e apoiando os 
profissionais das Equipes Saúde da Família, das Equipes de Atenção Básica 
para populações específicas, compartilhando as práticas e saberes em saúde nos 
territórios sob responsabilidade destas equipes. 
Criado com o objetivo de ampliar a abrangência e o escopo das ações da atenção 
básica, bem como sua resolubilidade, o NASF deve buscar contribuir para a 
integralidade do cuidado aos usuários do SUS, principalmente por intermédio 
da ampliação da clínica, auxiliando no aumento da capacidade de análise e de 
intervenção sobre problemas e necessidades de saúde, tanto em termos clínicos 
quanto sanitários e ambientais dentro dos territórios.   
Poderão compor os NASF 1, 2 e 3 as seguintes ocupações do Código Brasileiro 
de Ocupações - CBO: Médico Acupunturista; Assistente Social; 
Profissional/Professor de Educação Física; Farmacêutico; Fisioterapeuta; 
Fonoaudiólogo; Médico Ginecologista/Obstetra; Médico Homeopata; 
Nutricionista; Médico Pediatra; Psicólogo; Médico Psiquiatra; Terapeuta 
Ocupacional; Médico Geriatra; Médico Internista (clinica médica), Médico do 
Trabalho, Médico Veterinário, profissional com formação em arte e educação 
(arte educador) e profissional de saúde sanitarista, ou seja, profissional 
graduado na área de saúde com pós-graduação em saúde pública ou coletiva ou 
graduado diretamente em uma dessas áreas. 
 
Req. 614/2018 – Solicita ao Poder Executivo qual o valor investido em passagens 
aéreas (nos últimos 3 anos), bem como a quantidade de milhas (crédito de 
milhagens) originada pela aquisição das mesmas. 
 
Req. 615/2018 – Solicita à Secretaria de Educação a atualização da lista de espera 
por vagas nas Escolas Municipais de Educação Infantil, conforme Lei Municipal 
nº 10.359\2017, tendo em vista que a última atualização publicada no site do 
município ocorreu no mês de agosto de 2018. 
 
Req. 616/2018 – Solicita à Secretaria do Meio Ambiente, informações sobre a 
aplicação da Lei Municipal nº 9.654\2014, que dispõem sobre a chipagem 
obrigatória de cães, gatos e outros animais. Outrossim, solicito a relação e a 
qualidade de animais chipados desde janeiro de 2015 até a presente data. 
 
Req. 617/2018 – Solicita à Secretaria de Saúde, informações de quando que será 
implementando a Lei Municipal nº 10.517\2017, a qual dispõe sobre a 
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divulgação das listagens dos pacientes que aguardam por consultas com 
especialistas, exames e cirurgias na rede pública do município de Lajeado. 
Esclarece-se, que a referida Lei foi publicada em 24 de novembro de 2017 e 
tinha como prazo para regulamentação o período de 90 (noventa) dias, o qual 
expirou ainda em 24 de fevereiro de 2018. 
 
Req. 618/2018 – Solicita ao Poder Executivo que o Parque Piraí, que está sendo 
construído junto à Avenida Piraí, seja contemplado com equipamentos de 
calistenia e cachorródromo. 
 
ADI CERUTTI (Req. 619/2018) 
 
Req. 619/2018 – Solicita espaço para falar sobre o segundo turno das eleições, no 
Rio Grande do Sul e no Brasil. 
 
ILDO PAULO SALVI (Req. 620 e 621/2018) 
 
Req. 620/2018 – Solicita o envio de ofício a Escola D. Pedro II, localizada no 
bairro Jardim do Cedro, parabenizando a equipe diretiva, professores e alunos 
pela excelente realização da “5ª MOSTRA DO CONHECIMENTO”. 
 
Req. 621/2018 – Solicita ao Senhor Prefeito Municipal Marcelo Caumo e ao 
Senhor Secretário Municipal de Saúde Tovar Grandi Musskpof, para que seja 
verificada a possibilidade de instalação de um gabinete odontológico ( cadeira 
odontológica disponível no almoxarifado da Secretaria da Saúde),  junto ao 
Posto de Saúde do bairro Universitário. Salientamos que o novo equipamento 
possibilitará maior oferta de serviço, bem como distensionar a demanda 
existente no Posto de Saúde do Bairro São Cristóvão.    
 
ERNANI TEIXEIRA DA SILVA (Req. 622/2018 e Ind. 246) 
 
Req. 622/2018 – Solicita o envio de ofício à Empresa de Telecomunicações OI, 
para a remoção do orelhão situado na Rua Safira, em frente ao nº 091, no Bairro 
Igrejinha, pois o mesmo está inativo, nem aparelho tem e ainda atrapalha a 
entrada para a garagem. Foto Anexa. 
 
- Solicita o recolhimento do lixo verde seco, na Rua Henrique Carlos Becker, em 
toda a sua extensão, no Bairro Igrejinha. Fotos Anexas. 
 
- Solicita o conserto do calçamento na Av. Alma Lawal, esquina com a Rua 
Paulo Emílio Thiesen, no Bairro Centenário. Foto Anexa. 
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- Solicita com urgência, a construção de uma boca de lobo na Rua Romeu Júlio 
Scherer, esquina com a Rua Encantado, no Bairro Olarias, pois ali os canos estão 
sempre entupidos. Foto Anexa. 
 
- Solicita a colocação de piso (concreto) no abrigo (parada de ônibus), localizado 
na Rua Diamante, no Bairro Igrejinha, pois nos dias chuvosos, se acumula 
muito barro, o que dificulta aos usuários que dependem de ônibus. Foto Anexa. 
 
WALDIR BLAU (Ind. 247) 
 
- SEOSP: Solicita providências urgentes quanto ao acesso da Rua Romeu 
Armange, no bairro Conventos, entrando pela Rua Pedro Teobaldo Breitenbach. 
 
- SEDETAG: Solicita a roçada nas praças e teremos públicos do município. 
 
NILSON DO ARTE (Req. 623/2018 e Ind. 248) 
 
Req. 623/2018 – Solicita espaço para falar sobre bancos nas calçadas. 
 
- SEOSP: Reitero o pedido de conserto do calçamento na Rua Carlos Von 
Koseritz, em frente ao Hospital Bruno Born. O local é de estacionamento de 
vans e ambulâncias oriundas do interior e cidades vizinhas. 
 
- SEOSP: Solicita o conserto do calçamento da rua São Pedro, por toda a sua 
extensão. Pois está quase intransitável devido a muitas deformações ao longo 
da pista. 
 
SERGIO MIGUEL RAMBO (Req. 624/2018 e Ind. 249) 
 
Req. 624/2018 – Solicita à Secretaria de Obras, que informem sobre a área do 
bairro Imigrante que foi cedida para Associação de Moradores do Bairro; 
 
* O por que não está sendo retirado material para conservação de estradas. 
* Qual o motivo da patrulha ambiental ter aparecido quando máquinas da 
prefeitura estavam trabalhando no local. 
* Envie a cópia da autuação e ocorrido. 
* Cópia da licença ambiental para retirada de material. 
Justificativa: visto que, essa área foi adquirida na época para extração de 
material para reduzir o custo na compra para fazer a manutenção das vias do 
município de Lajeado, um dos grandes motivos da compra da área. 
 
- SEOSP: Solicita reparos urgentes na entrada do distrito industrial, perto do 
Mercado e Açougue Dieter, na rua Pedro Julio Dieter, no Bairro Centenário. 
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- SESP: Verificar o motivo da retirada da placa na Rua Otmundo Auler e da Rua 
Leopoldo Auler, no bairro Imigrante, e ainda não foram recolocadas. 
 
- SEOSP: Reparo na esquina da Av. Erli José Bach com a Rua Pedro Júlio Dieter, 
no Bairro Centenário. 
 
- SEOSP: Solicita reparos na iluminação da ERS 421, em frente ao loteamento 
Urban Center (Richter), pois vários postes na sequência (6) estão com lâmpadas 
queimadas, e como existe uma rótula mal sinalizada no local pode causar 
acidentes. 
 
EDERSON FERNANDO SPOHR (Req. 625/2018 e Ind. 250) 
 
Req. 625/2018 – Solicita ao Secretário de Obras, Fabiano Bergmann, que informe 
se já existe previsão de conserto de toda a camada asfáltica da Avenida Castelo 
Branco, no bairro Moinhos. 
 
- 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 E MEIO QUE ESTÃO SOLICITANDO) 
 
- SEOSP: Troca de lâmpada queimada na Rua Alcídio Bruinsma, em frente ao n° 
66, no bairro Moinhos D’ Água. 
 
- 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 6 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. 
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 - 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 90 DIAS) 
 
- 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 50 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. 
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- 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. 
 
- SEOSP: Solicita o conserto e a instalação de novos bancos no Parque do 
Engenho, na Rua Lothar Felipe Christ, no bairro Hidráulica. (PEDIDO 
ENCAMINHADO A MAIS DE 30 DIAS) 
 
- SEOSP: Solicita a instalação de 02 pontos de iluminação ( braço e lâmpada) nos 
postes na Rua B, n° 26, casa 03, do bairro Conventos. Essa solicitação já foi 
encaminhada e protocolada na Prefeitura. 
 
- SEOSP: Solicita a colocação de uma tampa em uma boca de lobo localizada na 
Rua Alma Lawall n° 49, esquina com a Rua Joaquim de Macedo n° 163, 
primeira esquina do bairro Centenário. 
 
- SEOSP: Solicita o desentupimento de um bueiro localizado na esquina das 
Ruas Ivo Inácio Grin com Rua Zeno Schmatz, no bairro Bom Pastor. 
 
- SEOSP: Solicita o conserto de dois buracos na camada asfáltica localizada na 
esquina das Ruas Arnoldo Uhry com Emilio Haas, no bairro Centenário. 
************************************************************************************ 
      Sala Presidente Tancredo de Almeida Neves, 30 de outubro de 2018.  
 
 

 

 


