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        CÂMARA DE VEREADORES DE LAJEADO 
          Estado do Rio Grande do Sul 

   Sessão Ordinária realizada no dia   20/11/2018 

      BOLETIM Nº  42-02/2018 

                   E X P E D I E N T E 

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

PODER EXECUTIVO: 
 
- Ofício nº 711-02/2018 – Em resposta ao Ofício nº 699/2018 vereador Carlos E. 
Ranzi – contratação de um topógrafo será realizada a partir do chamamento do 
concurso público realizado recentemente. 
  
- Em resposta ao Ofício nº 704/2018 vereador Ernani T. da Silva – notificação de 
proprietário foi realizada. 
 
- Ofício nº 716-02/2018 –  Poder Executivo solicita a retirada do Projeto de Lei 
nº 144-02/2018, que: “Autoriza o Poder Executivo a firmar convênio com o 
Estado do Rio Grande do Sul para manutenção de trecho da rodovia estadual 
ERS-413”. 
*************************************************************************************** 
ARILENE MARIA DALMORO: (Projeto de Lei CM N° 067-02/2018) 

- Projeto de Lei CM N° 067-02/2018 – Dispõe sobre a remoção de veículos 
abandonados ou estacionados em situação que caracterize seu abandono. 
******************************************************************************************* 
CARLOS EDUARDO RANZI (Req. 652, 653 e 654/2018) 
 
Req. 652/2018 – Solicita ao Poder Executivo esclarecimentos acerca dos motivos 
pelos quais os buracos na Avenida Beira Rio ainda não foram consertados, fato 
este que tem gerado extremo desconforto e perigo os motoristas que por lá 
transitam. 
 
Req. 653/2018 – Solicita ao Poder Executivo e à CORSAN, a implantação do 
“Programa Minha Caixa D’Água”, tendo em vista os recorrestes problemas de 
abastecimento de água em diversos bairros do município. O objetivo 
do programa é evitar que famílias fiquem sem água durante serviços de 
manutenção e melhorias no sistema de abastecimento de água e atender, 
principalmente, às pessoas que não têm condições de comprar uma caixa 
d’água. Ele prevê a ampliação dos reservatórios de água nas residências por 
meio de parcelamento ou mesmo subsídio parcial ou integral às famílias de 
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baixa renda ou que se enquadrem nos casos considerados de vulnerabilidade 
social. 
 
Req. 654/2018 – Solicita a Mesa Diretora que seja estudada possibilidade de 
repassar auxílio financeiro (através do orçamento da Câmara de Vereadores) à 
Associação dos Pais e Amigos dos Deficientes Visuais (APADEV) em razão do 
corte do auxílio financeiro repassado pela Administração Municipal à entidade, 
que era de R$ 8.938,00 passando para R$ 2.868,00 mensais. Sendo assim, solicito 
que seja estudada possibilidade de repassarmos R$ 3.000,00 mensais à 
APADEV, para possibilitar que continuem desenvolvendo o importantíssimo 
trabalho junto aos deficientes visuais. 
 
ERNANI TEIXEIRA DA SILVA (Req. 655/2018 e Ind. 260) 
 
Req. 655/2018 – Solicita ao Poder Executivo que notifique o proprietário do 
terreno localizado na Rua Pará, esquina com a Rua Belém, no Bairro 
Universitário, 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. 
 
- Solicita o recolhimento do lixo verde e a roçada na Praça de Lazer, na Rua 
Antônio de Souza Neto, no Bairro Carneiros. Fotos Anexas. 
 
- Solicita com urgência, o conserto da boca de lobo, na Praça de Lazer, 
localizada na Rua Antônio de Souza Neto, no Bairro Carneiros. 
 
- Solicita a instalação de uma torneira com água, e o conserto do telhado no 
Quiosque na Praça de Lazer, localizada na Rua Antônio de Souza Neto, no 
Bairro Carneiros. Fotos Anexas. 
 
- Solicita a reforma e pintura dos brinquedos existentes na Praça de Lazer, 
localizada na Rua Antônio de Souza Neto, no Bairro Carneiros. Fotos Anexas. 
 
- Solicita a colocação de uma lixeira na Área Verde, nas proximidades do nº 033, 
na Rua Elias Sfair, no Bairro Universitário. 
 
- Solicita com urgência, a desobstrução dos canos e o conserto da calçada de 
passeio, na Rua Elias Sfair, em frente ao nº 046, no Bairro Universitário. Fotos 
Anexas. 
 
- Solicita a colocação de um banco na parada de ônibus, juntamente à Praça de 
Lazer, na Rua Antônio de Souza Neto, Bairro Carneiros. Foto Anexa. 
Reivindicação esta, dos moradores do referido bairro. Foto Anexa. 
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ARILENE MARIA DALMORO (Req. 656/2018 e Ind. 261) 
 
Req. 656/2018 – Solicita à Secretaria Municipal da Educação os relatórios das 
EMEF: 
- com os números atualizados de alunos por sala de aula das EMEF; 
- relação de todas as obras de manutenção até o presente momento; e 
- relação de todos os gastos com estas obras individualmente. 
 
- SESP: Solicita com urgência uma faixa elevada de segurança na Rua Marechal 
Deodoro n° 520, no Bairro Centro, em frente a Escolinha do SESC - Sesquinho, 
para maior segurança dos pedestres. 
 
MARIELA PORTZ (Req. 657/2018) 
 
Req. 657/2018 – Solicita espaço para falar sobre saúde em nosso município. 
 
ANTÔNIO MARCOS SCHEFER (Req. 658, 659 e 666/2018 e Ind. 262) 
 
Req. 658/2018 – Solicita a Secretaria de Planejamento que notifique o 
proprietário do terreno localizado na interseção entre a Rua João Alberto 
Schmidt com a Rua das Laranjeiras, no bairro Montanha, e que sejam tomadas 
as devidas providências quanto ao mesmo, pois o mato está altíssimo causando 
uma grande proliferação de ratos e insetos no local. 
 
Req. 659/2018 – Solicita envio de ofício a Corsan, para que sejam tomadas as 
devidas providências quanto a um vazamento de água que está ocorrendo, 
segundo informações de moradores, na Rua Esperanto no bairro Alto do 
Parque, proximidades da residência nº 972, visto o desperdício eminente de 
água no local. 
 
Req. 666/2018 – Solicita espaço para falar sobre as vagas nas Escolas de 
Educação Infantil do município de que seriam compradas. 
 
- SEOSP: Solicita patrolamento e colocação de material (brita/saibro) nas Ruas 
Chile e Paraguai, no bairro Nações, pois os moradores reclamam das más 
condições em que se encontram as mesmas. Imagens em anexo. 
 
- SEOSP: solicitando a colocação de iluminação pública (suporte e lâmpada) no 
poste localizado na Rua Arthur Leopoldo Schneider, proximidades da 
residência nº 1188, no bairro Planalto, pois os moradores reclamam da 
insegurança, devido à falta de iluminação nestes locais. 
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- SEOSP: Solicita o recapeamento asfáltico de um buraco localizado na 
interseção entre a Rua Otelo Rosa e a Rua Otto Leopoldo Hexsel, pois os 
moradores reclamam do perigo de acidentes nestes locais, devido a grande 
extensão do mesmo. 
 
- SEDETAG: Solicita o recolhimento de lixo verde no endereço Rua João Alberto 
Schmidt com a Rua das Laranjeiras, no bairro Montanha, visto que além de 
obstruir a passagem os mesmos estariam gerando a proliferação de insetos e 
animais peçonhentos nestes locais. 
 
ELOEDE MARIA CONZATTI (Req. 660 e 661/2018) 
 
Req. 660/2018 – Solicita espaço para falar sobre Políticas Públicas para Idosos. 
 
Req. 661/2018 – Solicita à Secretaria do Trabalho Habitação e Assistência Social, 
para que informe  quantas casas Geriátricas tem instaladas no município e se as 
mesmas estão adequadas para este fim. Com quantas destas casas o município 
possui convênio para atender ao idosos que não possuem condições de pagar. 
 
ADI CERUTTI (Req. 662/2018) 
 
Req. 662/2018 – Solicita ao Poder Executivo uma solução para a empresa 
Conpasul, dos desmoronamentos e a entrada de lama no trevo de acesso a BR 
386, na Rua Bento Rosa, no Bairro Hidráulica. 
 
WALDIR BLAU (Ind. 264) 
 
- SEOSP: Solicita a limpeza das valetas e alargamento da Rua Aldino Henz, 

Bairro Moinhos D’Àgua.   

 
NILSON DO ARTE (Req. 664/2018 e Ind. 265) 
 
Req. 664/2018 – Solicita espaço para falar sobre consultas médicas. 
 
- SEOSP: Solicita o conserto de deformações no calçamento da rua Pedro 
Koling, no entroncamento com a Av. Sete de Setembro, em frente a lixeira. 
Deformações causadas pelo caminhão do recolhimento de lixo. 
 
-  SEOSP: Conserto do calçamento da Rua Santos Filho, no entroncamento com 
a Rua Padre Theodoro Amstadt. Se formou um buraco no entroncamento das 
duas ruas, num local de grande fluxo de veículos, podendo causar acidentes. 
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-  SEOSP: Patrolamento da Rua Maria Joana de Freitas e Arnoldo Uhry. Devido 
às chuvas e o trânsito de veículos abriram muitos buracos nessas vias. 
 
-  SEOSP: Solicita a troca de 2 lâmpadas queimadas na Rua Elir Leo Bohrer, em 
frente ao nº 15, no Bairro Jardim do Cedro. 
 
-  SEOSP: Reitero o pedido de colocação de corrimão na escadaria da Rua Bom 
Jesus, no Bairro Santo Antônio. 
 
EDERSON FERNANDO SPOHR (Req. 667/2018 e Ind. 263) 
 
Req. 667/2018 – Solicita ao Poder Executivo que estudem a colocação de um 
quebra-molas na Rua Érico Weber n° 1266, no bairro São Bento. Importante 
ressaltar que essa demanda já foi solicitada diversas vezes em 2017, inclusive 
com protocolos. Caso o pedido não seja atendido, gostaríamos de uma resposta 
oficial nos relatando os motivos, para que assim possamos dar a devida 
resposta aos moradores. (SOLICITADO EM 2017, ESTE ANO NO MÊS DE 
OUTUBRO E ATÉ O PRESENTE MOMENTO NÃO RECEBEMOS A 
RESPOSTA SOLICITADA). 
 
- SEOSP: Solicita o desentupimento de um bueiro na esquina das Ruas Ivo 
Inácio Grün, com a Rua Zeno Schmatz, no bairro Bom Pastor. 
 
- SEOSP: Solicita com urgência o conserto de várias lâmpadas queimadas em 
diferentes postes na Rua Armindo Lavall, no bairro Centenário. São 11 postes e 
apenas três estão com suas lâmpadas em funcionamento. Importante ressaltar 
que é a rua que se localiza a creche do bairro. 
 
- SEOSP: Solicita a troca de lâmpadas queimadas na Rua Wilma Gertrudes 
Lottermann, uma em frente ao n° 226, sobrado 06 e outra loco acima do 
sobrado, em frente a um terreno baldio, bairro Moinhos D’ Água. 
 
- SEDETAG: Solicita um levantamento das ruas que não tem placa de PARE nos 
bairros Floresta e no Pro Bairro, em São Bento e após, faça a colocação das 
mesmas.  
 
- 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 60 DIAS) 
 
ILDO PAULO SALVI (Req. 668 e 669/2018) 
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Req. 668/2018 – Solicita ao envio de ofício ao Secretário de Obras e Serviços 
Públicos Fabiano Bergmann, agradecendo em nome dos moradores da Rua das 
Camélias, bem como todos os freqüentadores da EXPOVALE, pelo pronto 
atendimento no conserto e colocação de tampões nos bueiros da referida via 
pública que representava grande risco a crianças do bairro e de visitantes que 
viessem a desembarcar de seus carros. 
 
Req. 669/2018 – Solicitamos o envio de ofício ao Prefeito Municipal, Sr. Marcelo 
Caumo, ao Presidente da EXPOVALE Sr. Valmor Scapini, bem como a ACIL em 
nome de sua Presidente Aline Eggers Bagatini, parabenizando pela organização 
e grandiosidade do evento, o qual consolida o nome de Lajeado entre as 
maiores feiras de nosso Estado. 
************************************************************************************ 
    Sala Presidente Tancredo de Almeida Neves, 20 de novembro de 2018. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Página 7 de 8 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Página 8 de 8 

 

 
*********************************************************************************** 
    Sala Presidente Tancredo de Almeida Neves, 20 de novembro de 2018. 
 

 
 

 

 

 

 


