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        CÂMARA DE VEREADORES DE LAJEADO 
          Estado do Rio Grande do Sul 

   Sessão Ordinária realizada no dia   13/11/2018 

      BOLETIM Nº  41-02/2018 

                   E X P E D I E N T E 

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

PODER EXECUTIVO: 
 
- PL nº  147-02/2018 –  Autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Suplementar. 
 
- PL nº 148-02/2018 – Autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Suplementar. 
 
- Ofício nº 698-02/2018 – Em resposta ao Ofício nº 681/2018 vereador Antônio 
M. Schefer – informamos que foi realizada a solicitação de lixos e entulhos 
depositados na lixeira e o proprietário foi notificado. 
************************************************************************************** 
ESTADUAIS: 
 
 - UPA  Lajeado, em atenção ao Ofício nº 656-02/2018 sobre o conserto do 
equipamento de Raio X da UPA. 
 
 - Promotor de Justiça, Dr. Sérgio da Fonseca Diefenbach, em atenção ao Ofício 
nº 636-02/2018 critérios de priorização do fornecimento de vagas na Educação 
Infantil.    
*************************************************************************************** 
ELOEDE MARIA CONZATTI: (Projeto de Lei CM N° 065-02/2018) 

- Projeto de Lei CM N° 065-02/2018 – Institui a Semana Municipal de Combate 
a violência doméstica contra a mulher no Município de Lajeado e dá outras 
providências. 
 
WALDIR BLAU: (Projeto de Lei CM N° 066-02/2018) 

- Projeto de Lei CM N° 066-02/2018 – Denomina de Rua Joaquim Lopes as Silva 
Sobrinho a Rua A, localizada no Loteamento Campestre I no bairro Campestre. 
******************************************************************************************* 
ELOEDE MARIA CONZATTI (Req. 635/2018) 
 
Req. 635/2018 – Solicita espaço para falar sobre Políticas Públicas para Mulheres 
– 16 dias do ativismo. 
 



Página 2 de 6 

 

MARIELA PORTZ (Req. 636/2018) 
 
Req. 636/2018 – Solicita espaço para falar sobre o Projeto de Lei n° 123 de 23 de 
setembro de 2018. 
 
ERNANI TEIXEIRA DA SILVA (Req. 637 e 638/2018 e Ind. 255) 
 
Req. 637/2018 – Solicita ao Poder Executivo para que notifique o proprietário do 
terreno localizado na Avenida Dos Ipês, esquina com a Rua Rosalina Sehn, no 
Bairro Moinhos, para que o mesmo providencie a limpeza e roçada da área, 
pois a vegetação está altíssima e com a presença de bichos peçonhentos. Foto 
Anexa. 
  
Req. 638/2018 – Solicita o envio de ofício ao Diretor do DAER, para que seja 
feito a limpeza das valetas e do acostamento da ERS 413, trecho entre a cidade 
de Lajeado e Santa Clara do Sul. Fotos Anexas. 
 
- Patrolamento, colocação de material (saibro/brita), na Rua Hugo Welter, rua 
esta que liga os Bairros Jardim do Cedro e Floresta, a qual encontra-se em 
precário estado de conservação, contendo várias valetas e buracos, causando 
enormes dificuldades aos usuários. Fotos Anexas. 
 
- Solicita com urgência, a construção de uma boca de lobo na ERS 453, esquina 
com a Rua Jacó Augusto Purper, no Bairro Floresta, pois os canos entopem de 
terra. Foto Anexa. 
 
- Solicita o conserto do calçamento ao redor do cano da Corsan, na Rua Matias 
Rockenbach, esquina com a Rua São Pedro, no Bairro Moinhos. Foto Anexa. 
 
- Solicita a colocação de placa indicativa da Rua denominada de João Benno 
Mallmann, no Bairro São Bento. Reivindicação esta, dos moradores da mesma. 
 
- Solicita fixar a placa indicativa da Rua Pedro Inácio Oliveira, no Bairro 
Floresta, pois a mesma está nova e jogada no chão. Foto Anexa. 
 
- Reitera o pedido ao Departamento de Trânsito, no sentido de colocar placas de 
sinalização na ponte, situada na Rua João Benno Mallmann, no Bairro São 
Bento. Foto Anexa. 
 
CARLOS EDUARDO RANZI (Req. 639, 640, 641, 642, 643 e 644/2018 e Ind. 
256) 
 
Req. 639/2018 – Solicita o envio de ofício ao Sindicato dos Professores 
Municipais de Lajeado, para parecer acerca das seguintes Ordens de Serviço: 
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a) ORDEM DE SERVIÇO Nº 02-02/2018 - Determina normas a serem seguidas 
pelas Direções das Escolas Municipais de Educação Infantil do Município de 
Lajeado na organização administrativa e na elaboração do quadro de pessoal 
para o ano letivo de 2019. 
b)  ORDEM DE SERVIÇO Nº 03-02/2018. Determina normas a serem seguidas 
pelas Direções das Escolas Municipais de Ensino Fundamental do Município de 
Lajeado na organização administrativa e na elaboração do quadro de pessoal 
para o ano letivo de 2019. 
 
Req. 640/2018 – Solicita ao Poder Executivo, providências no sentido de 
solucionar os problemas de abastecimento de água no bairro Conventos. 
 
Req. 641/2018 – Solicita ao Poder Executivo e ao Departamento de Estradas de 
Rodagem (DAER), a instalação de uma faixa elevada na Rua Pedro Teobaldo 
Breitenbach (ERS421), em frente à EMEF Vida Nova, bairro Conventos, em 
virtude do grande fluxo de alunos e veículos no local. 
 
Req. 642/2018 – Solicita novamente ao Poder Executivo, que seja oficiado à 
CORSAN, para que solucione a situação precária que se encontra o Bairro 
Jardim do Cedro e o Bairro Floresta, no tocante à falta de água. Ressalta-se, que 
o fornecimento de água potável, trata-se de um serviço essencial e deve ser 
prestado de forma ininterrupta, no entanto, no primeiro final de semana de 
calor os moradores dos referidos bairros voltaram a sofrer com a falta da água 
no último final de semana. 
 
Req. 643/2018 – Solicita ao Poder Executivo se a realização da obra de 
pavimentação da Rua Frederico Henrique Dellbrugge, no bairro Jardim do 
Cedro, foi autorizada. Tendo em vista que trecho da referida rua foi 
pavimentada, no entanto, não observou a atual legislação municipal, uma vez 
que uma das quadras não foi pavimentada em sua integralidade, deixando uma 
testada sem pavimentação, conforme foto em anexo.  
Ainda, se há previsão de término dos bueiros, uma vez que conforme 
informações de moradores os referidos bueiros estão inacabados acerca de dois 
meses. 
 
Req. 644/2018 – Solicita ao Poder Executivo e ao Sindicato dos Servidores 
Públicos Municipais de Lajeado, a revisão do convênio do município com a 
Unimed VTRP, com objetivo de tornar os valores dos planos de saúde mais 
vantajosos aos servidores públicos municipais. 
 
- Solicita a correção dos brinquedos que oferecem risco à integridade das 
crianças junto à Praça Municipal Theobaldo Stein, bairro Jardim do Cedro. 
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- Solicita a finalização da obra da calçada de passeio na Avenida Beira Rio, junto 
à ponte do Arroio Saraquá. 
 
NILSON DO ARTE (Req. 645/2018 e Ind. 257) 
 
Req. 645/2018 – Solicita espaço para falar sobre Áreas de Banho e moveis 
abandonados em via pública. 
 
- SEOSP: Conserto de buracos na via asfáltica, em frente ao portão de descarga 
das lojas Colombo, na rua Fialho de Vargas, entre as ruas Júlio de Castilhos e 
Bento Gonçalves, no Bairro Centro. 
 
PAULO ADRIANO DA SILVA (Ind. 258) 
 
- SEOSP: Solicita a colocação de bueiros e a canalização pluvial em área do 
município, na Rua Ilópolis, no Bairro Universitário. 
 
- SEDETAG: Solicita a retirada de uma árvore que caiu na Rua Otelo Rosa nº 64, 
no bairro São Cristóvão. 
 
- SEOSP: Solicita a troca de lâmpada na rua Eugênia Christ nº 307, no bairro 
Santo Antônio. 
 
- SEOSP: Solicita a troca de lâmpada na rua Ibiaçu nº 330, bairro Santo Antônio. 
 
WALDIR BLAU (Req. 646/2018 e Ind. 258) 
 
Req. 646/2018 – Solicita o envio de ofício a Promotoria Pública para uma 
audiência pública com os moradores rua Carlos de Andrade, no bairro 
Centenário, devido ao esgoto correndo a céu aberto causando cheiro e mal estar 
aos moradores do local. 
 
-  SEOSP: Solicita providências urgentes quanto ao esgoto correndo a céu aberto 
na rua Carlos de Andrade, no bairro Centenário, causando cheiro e mal estar 
aos moradores do local. 
 
ADI CERUTTI (Req. 647/2018) 
 
Req. 647/2018 – Solicita ao Poder Executivo a criação de um espaço para 
comercialização de produtos orgânicos, por parte dos produtores da cidade de 
Lajeado. No momento os produtores usam a Rua Quintino Bocaiuva, na Praça 
do Papai Noel, no Bairro Americano, porém os produtores contam com a boa 
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vontade dos moradores da referida rua e também dos usuários da via, que é 
fechada nos dias de feira. 
 
SERGIO MIGUEL RAMBO (Req. 648/2018) 
 
Req. 648/2018 – Solicita espaço para falar sobre a UPA. 
 
EDERSON FERNANDO SPOHR (Req. 649/2018) 
 
Req. 649/2018 – Solicita ao Poder Executivo, que informe se já existe previsão de 
instalação da lombo-faixa na Rua Reinoldo Alberto Hexsel, em frente aos 
números 286 e 291, no Loteamento dos Médicos, bairro São Cristóvão. Essa 
reivindicação é de extrema importância para a segurança dos moradores e 
frequentadores dessa localidade que conta com uma praça de lazer. Além disso, 
em dias de semana seu movimento aumenta devido ao grande número de 
veículos que a utilizam para se deslocar até a UNIVATES. 
 
CARLOS EDUARDO RANZI E ILDO PAULO SALVI: (Req. 650/2018) 
 
 - Req. nº 650/2018 - Solicita  à Comissão de Obras e Serviços Públicos a 
contratação de perícia técnica para avaliar as condições estruturais, das 
instalações elétricas e hidrossanitárias dos componentes dos edifícios do 
Condomínio Novo Tempo I e do Condomínio Novo Tempo II. 
 
ILDO PAULO SALVI: (Req. 651/2018) 
 
 - Req. nº 651/2018 – Solicita ao Prefeito Municipal, Sr. Marcelo Caumo, que a 
Administração Municipal busque junto a empresa responsável pela varrição 
das ruas e avenidas da nossa cidade, a substituição dos assopradores de folhas e 
poeira por aspiradores destas partículas na limpeza dos referidos logradores 
públicos. Salientamos que o referido serviço terceirizado é desempenhado de 
forma exemplar, sendo motivo de grandes elogios de visitantes e Lajeadenses, 
mas com apenas este inconveniente dos assopradores, o que nos leva a certeza 
de que com a substituição dos equipamentos alcançaremos a excelência neste 
serviço. 
*********************************************************************************** 
    Sala Presidente Tancredo de Almeida Neves, 13 de novembro de 2018. 
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