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        CÂMARA DE VEREADORES DE LAJEADO 
          Estado do Rio Grande do Sul 

   Sessão Ordinária realizada no dia   04/12/2018 

      BOLETIM Nº  44-02/2018 

                   E X P E D I E N T E 

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

PODER EXECUTIVO: 
 
- PL nº  151-02/2018 –  Autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder Direito 
Real de Uso de duas áreas de terrenos urbanos à Associação de Moradores do 
Bairro Olarias. 
 
- PL nº  152-02/2018 -  Autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Especial. 
 
- PL nº  153-02/2018 -  Autoriza o Poder Executivo a conceder incentivo à 
empresa Indústria de Vinagres Prinz Ltda. 
 
- PL nº  154-02/2018 -  Autoriza a renovação de contrato administrativo 
temporário das servidoras que menciona, até o quinto mês após o parto. 
 
-  PL nº  155-02/2018 -  Declara de Utilidade Pública a Comunidade Unidos de 
Lajeado Remanescente dos Quilombos. 
 
 - Ofício nº 738-02/2018 GAP -  Veto ao Projeto de Lei CM nº 050-02/2018 que 
Regulamenta a doação de bens móveis inservíveis pelo Município de Lajeado e 
dá outras providências”.  
 
- Ofício nº 679-02/2018 – Em resposta ao Ofício nº 659/2018 vereador Carlos E. 
Ranzi – referente BERÇOS 
 
- Ofício nº 743-02/2018 – Em resposta ao Ofício nº 692/2018 vereador Ildo P. 
Salvi – vistoria no Parque Histórico. 
 
- Ofício nº 750-02/2018 – Em resposta ao Ofício nº 751/2018 vereador Carlos E. 
Ranzi – Plano de Saúde da Unimed. 
 
- Ofício nº 751-02/2018 – Em resposta ao Ofício nº 744/2018 vereador Ernani T. 
da Silva – os servidores do Setor de Fiscalização realizaram vistoria no local. A 
notificação foi realizada nos imóveis no Setor 12, Quadra 186, Lote 183 e setor 
12, Quadra 186, Lote 195. 
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 - Ofício nº 752-02/2018 – Em resposta ao Ofício nº 737/2018 vereador Antônio 
M. Schefer – exumação e retirada dos restos mortais que se encontram no 
cemitério municipal Jardim do Cedro. 
**************************************************************************************** 
ANTÔNIO MARCOS SCHEFER (Req. 686, 687 e 688/2018 e Ind. 270) 
 
Req. 686/2018 – Solicita ao Poder Executivo, que informe o motivo da falta do 
medicamento Citalopram 20mg nos Postos de Saúde, visto as inúmeras 
reclamações de moradores, de diversos bairros, que estão sendo prejudicados 
com esta situação. 
 
Req. 687/2018 – Solicita a Secretaria do Planejamento, que informe como 
funciona a limpeza e roçada de terrenos particulares e quem é responsável por 
estas atividades. 
 
Req. 688/2018 – Solicita a Secretaria do Planejamento que seja notificado o 
proprietário do terreno localizado na interseção entre a Rua 1º de Setembro com 
a Rua Paulino Geraldo da Rosa, no bairro Conservas, 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. 
 
- 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. 
* Rua Assyria da Costa Mello, no bairro Universitário. 
 
- SEDETAG: Solicita a limpeza e roçada nos endereços citados abaixo, visto que 
o mato está altíssimo obstruindo a passagem nestes locais. 
* Rua das Gardênias, loteamento Alles Gutt, no bairro São Bento. 
* Rua Benno Schmitt, no bairro Conventos. 
 
- SEOSP: Solicita o patrolamento e colocação de material (brita/saibro) nas Ruas 
Manoel Claudino Vicente, no bairro Conservas, pois os moradores reclamam 
das más condições em que se encontram as mesmas. 
 
WALDIR BLAU (Req. 689/2018) 
 
Req. 689/2018 – Solicita o envio de ofício ao Poder Executivo e ao DAER-
Lajeado, para que providencie a pintura das faixas de segurança e as linhas de 
bordo na rodovia RST 421, Bairro Conventos. 
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CARLOS EDUARDO RANZI (Req. 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696 e 697/2018) 
 
Req. 690/2018 – Solicita ao Poder Executivo que o veículo (VAN), adquirido no 
ano de 2016 para a Secretaria do Meio Ambiente, seja equipada e 
disponibilizada como um CASTRAMÓVEL, possibilitando a castração de 
animais diretamente nos bairros. 
 
Req. 691/2018 – Solicita a Secretaria de Educação, quais foram as medidas 
realizadas quanto a aplicabilidade da Lei Municipal nº 10.500/2014, a qual 
dispõe sobre a inclusão de alimentos orgânicos na merenda escolar da Rede 
Municipal de Ensino. 
 
Req. 692/2018 – Solicita ao Poder Executivo que esclareça as notícias veiculadas 
nos últimos dias, notadamente quanto à veracidade de eventual rescisão 
contratual da Fundação Hospital Getúlio Vargas que gerencia a Unidade de 
Pronto Atendimento (UPA), bem como prazo de término do contrato e se há 
previsão de aproveitar os servidores atuais. Cabe ressaltar que os ex-servidores 
do ICOS, em razão da rescisão contratual com o Poder Executivo ainda 
aguardam definições periciais para receberem suas verbas trabalhistas, e há 
uma preocupação semelhante com os funcionários da Fundação Hospital 
Getúlio Vargas. 
 
Req. 693/2018 – Solicita o envio de ofício a Companhia Riograndense de 
Saneamento (CORSAN), para que seja esclarecida a forma de cobrança do 
tratamento de esgoto no Bairro Moinhos (parte do bairro), tendo em vista os 
valores elevados que os consumidores estão pagando. Bem como, solicito um 
relatório de investimentos da empresa, que justifique as cobranças. 
 
Req. 694/2018 – Solicita ao Poder Executivo a relação de consultorias e 
assessorias contratadas desde janeiro de 2017, bem como o objetivo de cada 
uma e seus respectivos valores. 
 
Req. 695/2018 – Solicita ao Poder Executivo,  a viabilidade de fornecer 
transporte escolar para os alunos da APAE. 
 
Req. 696/2018 – Solicita ao Poder Executivo, quando a calçada de passeio da 
Rua Arnoldo Urhy (OBRAS DO PAC 2) será finalizada, bem como cópia dos 
contratos da obra deste trecho, tendo em vista que a mesma encontra-se 
inacabada. 
 
Req. 697/2018 – Solicita ao Departamento de Trânsito que seja realizado a 
revisão da localização das faixas de pedestres, notadamente aquelas localizadas 
em locais de difícil percepção dos motoristas. 
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SERGIO MIGUEL RAMBO (Req. 698 e 699/2018 e Ind. 271) 
 
Req. 698/2018 – Solicitar espaço para falar sobre a investigação por caixa 2 do 
grupo CCR, que venceu a licitação dos pedágios e terá direito a delação 
premiada. 
 
Req. 699/2018 – Solicitar a Secretaria Municipal do trabalho e Assistência Social, 
um estudo de reforma do prédio do CAPS adulto situado na Rua Saldanha 
Marinho nº 770. 
Justificativa: Desde a construção do prédio, não foi mais feita reforma e nem a 
repintura do mesmo. O espaço está necessitando de uma repintura e 
manutenção, tornando assim um ambiente mais agradável para as munícipes 
que frequentam o local. Um ambiente conservado e aconchegante ajuda em 
muito no tratamento dos pacientes. 
 
- Solicita um estudo na Rua Oswaldo Mathias Ely, nas proximidades do nº 1811, 
da possibilidade de instalação de uma lombo faixa.  
Justificativa: Como a rua está sem lombadas ela ficou perigosa, até racha andam 
fazenda a noite e moradores estão muito preocupados por suas crianças que 
precisam transitar pela via a pé para se deslocar até a escola São João onde 
estudam. 
 
ERNANI TEIXEIRA DA SILVA (Req. 700/2018 e Ind. 272) 
 
Req. 700/2018 – Solicita o envio de ofício à Empresa de Telecomunicações OI, 
reiterando a remoção do orelhão, situado na Rua Emílio Haas, em frente ao 
prédio de nº 385, no Bairro Jardim do Cedro, pois o mesmo está inativo, nem 
aparelho tem e ainda atrapalha na calçada de passeio. Foto Anexa. 
 
- Solicita o recolhimento do lixo verde na Praça de Lazer Theobaldo Stein, no 
Bairro Jardim do Cedro. Foto Anexa. 
 
- Solicita o conserto do asfalto, em frente a parada de ônibus, na Rua Henrique 
Stein Filho, esquina com a Rua Arnaldo Uhry, no Bairro Jardim do Cedro. Foto 
Anexa. 
 
- Solicita a troca do tampão e a limpeza da boca de lobo, na Rua Henrique Stein 
Filho, esquina com a Rua Arnaldo Uhry, no Bairro Jardim do Cedro. Fotos 
Anexas. 
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- Solicita a canalização na área verde, fundos dos prédios da Imojel, até a Rua 
Emílio Haas, no Bairro Jardim do Cedro, pois ali escorre água com mau cheiro. 
Fotos Anexas. 
 
- Solicita a pintura de faixa de pedestres, na Rua Sabiá, esquina com a Av. 
Senador Alberto Pasqualini, no Bairro Universitário. 
 
- Solicita averiguar a real situação da água invadindo o terreno, situado na Av. 
Benjamin Constant, nº 085, ao lado da Imobiliária Lareira, no Bairro Centro. 
Fotos Anexas. 
 
- Solicita a retirada de árvores caídas e queimadas na Praça de Lazer Theobaldo 
Stein, no Bairro Jardim do Cedro, da forma que elas se encontram poderá 
causar acidentes, na Rua Antônio S. Arenhart. Fotos Anexas. 
 
NILSON DO ARTE (Ind. 273) 
 
- Reitera o pedido de pintura de uma faixa de travessia de pedestres na Av. 
Senador Alberto Pasqualini, em frente ao Senai e revendedora de carros (x box). 
 
ADI CERUTTI (Ind. 274) 
 
- SEOSP: Solicita a colocação de material e o patrolamento das estradas do 
Bairro Imigrante. 
 
- SEOSP:  Patrolamento e colocação de material na Rua: A, desde a Rua: José 
Franz até o final da mesma, no Bairro Conventos. 
 
MARIELA PORTZ (Req. 701/2018) 
 
Req. 701/2018 – Solicita espaço para falar sobre o Projeto de Revitalização da 
Orla do Rio Taquari e Projetos na área do esporte em nosso município. 
 
WALDIR SÉRGIO GISCH (Ind. 275) 
 
- SEDETAG: Solicita a limpeza geral na área verde na Rua Liberato Salzano 
Vieira da Cunha esquina com a Rua Walter Born, próximo a Bebidas Fruki, no 
Bairro Americano. 
 
-SEDETAG: Solicita o recolhimento de móveis e restos de construção nos 
Loteamentos do Bairro Conventos. 
************************************************************************************ 
    Sala Presidente Tancredo de Almeida Neves, 04 de dezembro de 2018 
 


