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        CÂMARA DE VEREADORES DE LAJEADO 
          Estado do Rio Grande do Sul 

   Sessão Ordinária realizada no dia   06/11/2018 

      BOLETIM Nº  40-02/2018 

                   E X P E D I E N T E 

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

PODER EXECUTIVO: 
 
- PL nº  144-02/2018 – Autoriza o Poder Executivo a firmar convênio com o 
Estado do Rio Grande do Sul para manutenção de trecho da rodovia estadual 
ERS-413. 
 
- PL nº 145-02/2018 – Autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Especial. 
 
- PL nº  146-02/2018 – Estima a receita e Fixa a Despesa do Município de 
Lajeado para o exercício de 2019. 
************************************************************************************ 
MUNICIPAIS: 
 
- AVAT – convida os Senhores Vereadores e Assessores para o 101º Encontro 
Regional de Legislativos Municipais no dia 17 de novembro de 2018 às 8:30 
horas no Plenário da Câmara de Vereadores de Lajeado. Palestra: Os controles 
necessários para o encerramento do Mandato e Exercício nos Legislativos 
Municipais – Normativas legais e posicionamento do TCE/RS – Palestrante: Dr. 
Edison Imar de Oliveira Mello.     
*******************************************************************************************

SERGIO MIGUEL RAMBO: (Projeto de Lei CM N° 060-02/2018) 

- Projeto de Lei CM N° 060-02/2018 – Denomina de Rua Arthur Felippe 
Theisen, a Rua “D”, localizada no Loteamento Vera Cruz no bairro Olarias. 
 
SERGIO MIGUEL RAMBO: (Projeto de Lei CM N° 061-02/2018) 

- Projeto de Lei CM N° 061-02/2018 – Denomina de Rua Arno Fernando 
Weisheimer a Rua “I” e a Rua “J”, localizada no Loteamento Montanha III no 
bairro Montanha. 
 
SERGIO MIGUEL RAMBO: (Projeto de Lei CM N° 062-02/2018) 

- Projeto de Lei CM N° 062-02/2018 – Denomina de Rua Odila Foltz a Rua “A” 
localizada no Loteamento Montanha III no bairro Montanha. 
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SERGIO MIGUEL RAMBO: (Projeto de Lei CM N° 063-02/2018) 

- Projeto de Lei CM N° 063-02/2018 – Denomina de Rua Leopoldo Fernandes a 
Rua “A” localizada no Loteamento Bela Morada I no bairro Moinhos D’ Água. 
 
SERGIO MIGUEL RAMBO: (Projeto de Lei CM N° 064-02/2018) 

- Projeto de Lei CM N° 064-02/2018 – Denomina de Rua Waldemar Lourenço, a 
rua sem denominação, situado no Bairro Hidráulica. 
******************************************************************************************* 
MARIELA PORTZ (Req. 626/2018) 
 
Req. 626/2018 – Solicita espaço para falar sobre o Requerimento do Vereador 
Carlos Eduardo Ranzi, encaminhado na Sessão Ordinária do dia 30/10/2018 
que fala sobre utilização de Recurso Público do Município de Lajeado, à 
campanha do atual prefeito que foi marcada pelo símbolo de um coração, e 
também sobre a tarifa de pedágios da concessão da BR 386. 
 
WALDIR BLAU (Req. 627, 628 e 629/2018) 
 
Req. 627/2018 – Solicita ao Poder Executivo que estude da possibilidade da 
municipalização da RST 421, bairro conventos, para que a mesma possa se 
encarregar de fazer os reparos necessários, como limpeza, pintura, tapa buracos 
etc. 
 
Req. 628/2018 – Solicita o envio de ofício ao DAER para que o mesmo 
providencie a roçada, limpeza das valetas, pintura das faixas de segurança e as 
linhas de bordo na rodovia RST 421, no bairro Conventos - Lajeado. 
 
Req. 629/2018 – Solicita ao Poder Executivo, que seja tomado as devidas 
providencias quanto a limpeza da piscina na Rua Felipe Mallmann nº 483, 
bairro Florestal, esse pedido já foi feito por diversas vezes por moradores do 
prédio ao lado, para todos órgãos do Poder Executivo por dois anos seguidos e 
até hoje não foi feito a limpeza. Os moradores daquele local estão muito 
preocupados com a proliferação de mosquitos. 
 
ERNANI TEIXEIRA DA SILVA (Ind. 251) 
 
- Solicita a colocação de piso (concreto) no abrigo (parada de ônibus) localizado 
na Rua João Miguel Arenhart, em frente ao Residencial Jardim do Cedro 2, nº 
180, no Bairro Jardim do Cedro, pois nos dias chuvosos, se acumula muito 
barro, o que dificulta aos usuários que dependem de ônibus. Fotos Anexas. 
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- Patrolamento, colocação de material (saibro/brita), na Rua Manoel Claudino 
Vicente, no Bairro Conservas, a qual encontra-se em precário estado de 
conservação, contendo várias valetas e buracos, causando enormes dificuldades 
aos usuários. Fotos Anexas. 
 
- Solicita a operação tapa buracos na Rua Arnaldo Uhry, trecho entre as Ruas 
João Fernando Schneider e Emílio Haas, no Bairro Jardim do Cedro, pois a 
mesma está intransitável, causando enormes dificuldades aos usuários. Fotos 
Anexas. 
 
- Solicita com a brevidade possível, o desentupimento e a colocação de tampão 
nas bocas de lobo, na Rua João Miguel Arenhart esquina com a Rua Eleolino 
Domingos Zagonel, no Bairro Jardim do Cedro. Foto Anexa. 
 
- Solicita com urgência, os seguintes reparos na EMEI Amiguinhos do Jardim, 
no Bairro Jardim Cedro, relacionados abaixo: 
- Revisão e troca da fiação; 
- Desobstrução dos canos; 
- Reforma nas caixas de madeira, no telhado (Foto); 
- Colocação de calhas no toldo, pois entope os postes e não dá vazão à água 
(Foto); 
- Construção de uma sala de aula, para mais uma turminha de crianças, e o 
aumento do espaço físico do refeitório (Fotos). 
 
CARLOS EDUARDO RANZI (Req. 630, 631 e 632/2018 e Ind. 252) 
 
Req. 630/2018 - Solicita à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, que 
estenda a abrangência de seus serviços de entrega de correspondências e 
produtos à Rua Aquilino Ângelo Lazzeron e Rua Irma Baum Schneider, 
localizadas no bairro Campestre. 
 
Req. 631/2018 – Reitera o requerimento enviado na Sessão Plenária do dia 04 de 
Setembro de 2018, ao Poder Executivo, solicitando qual empresa fará a 
auditoria externa que apurará se o município ainda deve valor ao Instituto 
Continental de Saúde (ICOS), pois os ex-funcionários ainda aguardam um 
desfecho para poderem receber os valores referentes às rescisões contratuais. 
Esclarece-se que fora comunicado pela Administração Municipal que no início 
do mês de agosto seria finalizada a contratação. 
 
Req. 632/2018 – Solicita ao Poder Executivo, Conselho Municipal de Educação e 
ao Sindicado dos Professores Municipais de Lajeado, que seja estudada 
possibilidade de firmar convênio com a Univates, com o objetivo de conceder 
bolsas em cursos de pós-graduação stricto sensu para professores e gestores 
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educacionais da Rede Municipal de Ensino, com o objetivo de qualificar ainda 
mais o quadro dos nossos profissionais.  O convênio deve ser destinado 
exclusivamente aos profissionais titulares de cargos efetivos da carreira do 
Magistério Municipal e os participantes deverão cursar pós-graduação, na 
disciplina do cargo que exercem, ou pós-graduação em Educação, com relação à 
sua área de atuação. 
 
- Solicita a instalação de refletores no campo de futebol de areia do Parque 
Professor Theobaldo Dick e na praça de lazer localizada na Rua Paulo Schlabitz, 
no bairro Montanha. 
 
NILSON DO ARTE (Req. 633/2018 e Ind. 253) 
 
Req. 633/2018 – Solicita espaço para falar sobre vendaval. 
 
- SEOSP: Solicita que seja averiguado, a quem pertence um poste ao lado da 
Emei Cantinho Mágico no Bairro Santo Antônio, e providenciar a sua retirada, 
pois em dias de tempestade ele balança muito podendo cair sobre a Emei. 
****************************************************************************************** 
EDERSON SPOHR: ( Req. nº 634/2018 e Ind. Nº 254/2018 ) 
 
Req. nº 634/2018 – Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Marcelo Caumo, para 
o Secretário da Segurança Pública (SESP) e para o Diretor do Departamento de 
Trânsito, que estudem e após, nos informe da possibilidade ou não da 
instalação de uma lombo faixa na Rua Frederico Bertoldo Schneider, próximo 
ao número 572, no bairro Universitário. 
 
-  Solicita a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (SEOSP) que a mudança de 
local de um poste de luz, que hoje esta 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) 
 
- Solicita a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (SEOSP) que faça a troca de 
lâmpada queimada na Rua Osvino Neumann, em frente ao número 675, no 
Bairro Bom Pastor. 
 
- Solicita a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (SEOSP) que faça a revisão 
das lâmpadas dos postes de iluminação pública na Rua 1º de Maio, no Bairro 
São Bento. Principalmente próximo a escola. 
 
- Solicita a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (SEOSP)  que faça a limpeza 
e o conserto de uma boca de lobo no início da Rua Élio Schlosser, no bairro 
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Conventos. Já fazem meses que a boca de lobo esta intupida, gerando muitos 
transtornos em dias de chuva, já que a água se acumula na rua e invade a casa 
dos moradores. 
 
- Solicita a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (SEOSP) que faça a troca de 
lâmpada queimada na Rua Alcídio Bruinsma, em frente ao número 66 no bairro 
Moinhos D’ Água. 
 
- Solicita a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (SEOSP) que faça pintura e 
conserto da concha acústica do Parque Professor Theobaldo Dick.                                    
(SOLICITADO A MAIS DE 44 DIAS) 
 
- Solicita a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (SEOSP) que faça a 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) 
 
- Solicita a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (SEOSP) que faça o 
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) 
 
- Solicita a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (SEOSP) a 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. 
 
- Solicita a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (SEOSP) a troca de lâmpada 
queimada na Rua Darcy Nivaldo Schmidt, poste ao lado da casa de número 128, 
no Loteamento Coliseu, bairro Bom Pastor. 
 
- Solicita a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (SEOSP), com urgência o 
patrolamento e a colocação de material na Rua Hugo Jacob Mattje, Rua Orlando 
Sieben  e em todo Loteamento Bavieira, no bairro São Bento. 
 
- Solicita a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (SEOSP) que faça com 
urgência o 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. 
 
- Solicita a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (SEOSP) que faça a troca de 
lâmpadas queimadas na Rua Wilma Gertrudes Lottermann, uma em frente ao 
número 226, sobrado 06 e outra logo acima do sobrado, em frente a um terreno 
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baldio, bairro Moinhos D’ Água. (SOLICITADO A VÁRIAS SEMANAS) 
 
- Solicita a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (SEOSP), a troca de lâmpada 
queimada na Rua Darcy Nivaldo Schmidt, ao lado da casa de número 128, 
bairro Bom Pastor. 
 
- Solicita a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (SEOSP) a instalação de nova 
lixeira próxima aos Móveis A Shorr, na RS 413, 28440, bairro São Bento. 
 
- Solicita a Secretaria da Segurança Pública (SESP) e ao Departamento de 
Trânsito que façam a 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 90 DIAS) 
 
- Solicita a Secretaria do Meio Ambiente (SEMA) que instale uma placa de 
‘’proibido jogar entulho’’, na Rua Ivo Inácio Grumm, em frente a casa 115 no 
bairro Moinhos D’ Água.  Moradores reclamam que muitas pessoas descartam 
restos de construção, sofás e outros tipos de porcarias neste local. 
 
- Solicita a Secretaria da Segurança Pública (SESP) e ao Departamento de 
Trânsito a instalação de lobo-faixa em frente aos Edifícios Residências Novo 
Tempo I e II, no bairro Santo Antônio. (SOLICITADO A 50 DIAS). 
 
- Solicita a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (SEOSP) a troca de lâmpada 
queimada no primeiro e no último poste da Rua Relindo Bruinsma, entrando 
pela RS 130, no bairro Moinhos D’ Água. 
 
- Solicita a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (SEOSP) a troca de lâmpada 
queimada na Rua Aloísio Lenz, entre as casas de número 962 e 1000, Bairro 
Floresta. 
 
- Solicita a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (SEOSP) a troca de lâmpada 
queimada na Rua Maurício Cardoso, em frente ao número 1225, bairro Santo 
André. 
 
- Solicita a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (SEOSP) a troca de lâmpada 
de lâmpada queimada na Rua Alípio Miguel Sônico, em frente ao número 30, 
bairro São Bento. 
 
- Solicita a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (SEOSP), o conserto da 
rampa de acesso a Escola Estadual de Ensino Médio Santo Antônio – Ciep, 
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localizado na Rua Central, número 201, bairro Santo Antônio. 
 
- Solicita a Secretaria de Planejamento e Urbanismo (SEPLAN), que notifique o 
proprietário de um terreno localizado na Rua Aury Sturmer, 565, bairro 
moinhos D’ Água. Setor 50, Quadra 67, Lote 177. O terreno se encontra em total 
abandono e o mato esta invadindo casas vizinhas. 
 
- Solicita a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (SEOSP) 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) 
 
- Solicita a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (SEOSP) 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. 
 
- Solicita a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (SEOSP) a colocação de uma 
tampa em uma boca de lobo localizada na Rua Alma Lawall, número 49, 
esquina com a Rua Joaquim de Macedo, número 163, primeira esquina do 
bairro Centenário. 
 
- Solicita a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (SEOSP) que faça o 
desentupimento de um bueiro na esquina das Ruas Ivo Inácio Grin, com Rua 
Zeno Schmatz, bairro Bom Pastor. 
 
- Solicita a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (SEOSP) que faça o conserto 
de dois buracos na camada asfáltica, na esquina das Ruas Arnoldo Uhry com 
Emilio Haas, no bairro Centenário. 
******************************************************************************************* 
MESA DIRETORA: (PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 001-02/2018) 
 
- Projeto de Resolução N° 001-02/2018 – Autoriza o Poder Legislativo de 
Lajeado a custear as despesas de alimentação para o café da manhã da AVAT 
(Associação dos Vereadores do Vale do Taquari). 
************************************************************************************ 
    Sala Presidente Tancredo de Almeida Neves, 06 de novembro de 2018. 
 

 
 

 

 

 


