
Página 1 de 5 

 

        CÂMARA DE VEREADORES DE LAJEADO 
          Estado do Rio Grande do Sul 

   Sessão Ordinária realizada no dia   11/12/2018 

      BOLETIM Nº  45-02/2018 

                   E X P E D I E N T E 

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

PODER EXECUTIVO: 
 
- PL nº  156-02/2018 –  Dispõe sobre a isenção da Taxa de Licença e Localização 
de Estabelecimentos e de Vistoria para as Entidades de Assistência Social que 
recebam subvenções do Município. 
 
- PL nº  157-02/2018 -  Dispõe sobre o Sistema de Transporte Público Coletivo 
de passageiros por ônibus no Município de Lajeado/RS. 
 
- PL nº  158-02/2018 -  Regulamenta a produção, a comercialização, a doação e a 
utilização de mudas das espécies florestais ou de interesse ambiental ou 
medicinal, nativas e exóticas do Horto Municipal de Lajeado. 
 
- PL nº  159-02/2018 - Aprova o Calendário de Eventos do Município de Lajeado 
para o exercício de 2019. 
  
-  PL nº  160-02/2018 -  Autoriza o Poder Executivo a celebrar Contrato com 
UNIVATES – Universidade do Vale do Taquari. 
 
- Ofício nº 718-02/2018 – Em resposta ao Ofício nº 676/2018 vereador Sérgio M. 
Rambo – informamos que no período de 01/01/2017 à 30/11/2018 tivemos 
1.101 baixas e 3.788 novas inscrições de empresas no Município. 
 
- Ofício nº 754-02/2018 – Em resposta ao Ofício nº 774/2018 vereador Ernani T. 
da Silva – informamos que o setor de fiscalização vistoriaram o local rua Pará. 
 
- Em resposta ao Ofício nº 776/2018 vereador Antônio M. Schefer – informamos 
que o setor de fiscalização vistoriaram o local rua João Alberto Achmidt. 
 
- Ofício nº 756-02/2018 – Em resposta ao Ofício nº 729/2018 vereador Waldir 
Blau – informamos que ao longo do ano de 2019, há interesse na 
municipalização da RST 421. 
**************************************************************************************** 
ESTADUAIS: 



Página 2 de 5 

 

 
 - Empresa OI em atenção ao Ofício nº 724-02/2018  referente a remoção do 
orelhão situado na Rua Safira. 
*************************************************************************************** 
MUNICIPAIS: 
 
 - AVAT – convida os Senhores Vereadores para a Assembleia geral Ordinária 
da AVAT no dia 14 de dezembro de 2018 às 19:30 horas no Restaurante e 
Churrascaria Clover no trevo de acesso a Encantado.    
******************************************************************************************* 
ANTÔNIO MARCOS SCHEFER (Req. 702 e 703/2018 e Ind. 276) 
 
Req. 702/2018 – Solicita o envio de ofício a empresa Scherer Transportes, para 
que verifique a possibilidade da linha de ônibus que atualmente passa na Rua 
Selvino Seltenreich, seja substituída para a Rua Tenente Portela, no bairro São 
Bento, tendo em vista que a mesma possui calçamento o que facilitaria o acesso 
aos moradores. 
 
Req. 703/2018 – Solicita ao Poder Executivo, qual motivo da falta de diversos 
medicamentos, que são extremamente importantes no tratamento dos pacientes 
nos Postos de Saúde do município, visto que foram inúmeras reclamações de 
moradores de diversos bairros que estão sendo prejudicados com esta situação. 
 
- SEOSP: Solicita a recolocação de uma lixeira nova na Rua Elir Leo Bohrer, no 
Bairro Jardim do Cedro, que foi retirada a meses para conserto, e agora os 
moradores não possuem local para a colocação de lixos. 
 
- SEOSP: Solicita a instalação de uma academia ao Ar Livre nos endereços 
citados abaixo. 
* Àrea verde localizada na Rua Osvaldo Aranha nº 255, no bairro Centro. 
 
- SEOSP: Solicita a colocação de uma parada de ônibus na interseção entre a 
Rua José Franz com a Rua Elecir José Cassuli, no bairro Conventos, pois os 
moradores reclamam de não terem onde se abrigar para aguardar o ônibus 
principalmente em dias de chuva ou calor intenso. 
 
ADI CERUTTI (Req. 704/2018) 
 
Req. 704/2018 – Solicita ao Poder Executivo, que tome providências quanto a 
proliferação de mosquitos no município de Lajeado.   
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Req. 713/2018 – Solicita o envio de ofício à Corsan, sugerindo a substituição 
(transferência) do Gerente da Corsan de Lajeado, Cruzeiro do Sul e Marques de 
Souza, o Sr. Alexander Cerentini Pacifico.   
 
MARIELA PORTZ (Req. 705/2018) 
    
Req. 705/2018 – Solicita espaço para falar sobre o Projeto de Lei nº 0137, que fala 
sobre permuta de imóvel do município. 
 
MOZART PEREIRA LOPES (Ind. 277) 
 
- Solicita a demarcação do local para carga e descarga de mercadorias na Av. 
Senador Alberto Pasqualini, em frente a “Baixinha Lanches”, a pedido do 
proprietário do estabelecimento. 
 
CARLOS EDUARDO RANZI (Req. 706, 707, 708 e 709/2018) 
 
Req. 706/2018 – Solicita ao Departamento de Trânsito, a presença de Fiscais de 
Trânsito nos horários de início e fim das aulas junto à EMEF Porto Novo, bairro 
Carneiros. 
 
Req. 707/2018 – Solicita ao Poder Executivo, que na área da pista de rolamento 
em frente às paradas de ônibus, o asfalto seja substituído por concreto. Esta 
solicitação se justifica em razão do tráfego constante de veículos (ônibus) com 
enorme carga destrutiva, originada tanto no peso dos veículos, quanto pelo 
volume de viagens, além das operações de aceleração e frenagem, que aceleram 
a deterioração dos pavimentos urbanos. Estas condições destrutivas exigem 
pavimentos que apresentem custo competitivo, longa vida, e necessidade 
mínima de manutenção, pois não será possível interromper a pista com 
frequência para ficar “tapando buracos”. 
 
Req. 708/2018 – Solicita ao Poder Executivo e a Univates, a respeito da gestão da 
Unidade de Pronto Atendimento (UPA), se os atuais funcionários serão 
reaproveitados pela futura gestora (Univates). 
 
Req. 709/2018 – Solicita ao Poder Executivo, que sejam fechados os buracos no 
pátio da EMEI Mundo Encantado, bairro Morro 25, em razão do risco que 
oferecem às crianças e funcionários da Escola. 
 
ERNANI TEIXEIRA DA SILVA (Req. 710, 711 e 712/2018 e Ind. 278) 
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Req. 710/2018 – Solicita o envio de ofício ao Diretor do DAER, solicitando 
urgentemente a limpeza de valetas e roçada do lado da pista de rolamento na 
ERS 421, no Bairro Conventos. Fotos Anexas. 
 
Req. 711/2018 – Solicita ao Poder Executivo, que informe quem é o proprietário 
dos terrenos localizados na Av. Senador Alberto Pasqualini, trecho entre o nº 
3028 até 3170, sentido Lajeado à Arroio do Meio, e o porquê do mesmo não 
estar construindo a calçada de passeio, que é obrigatório por lei. Foto Anexa. 
 
Req. 712/2018 – Solicita o envio de ofício ao Diretor da Empresa de Transportes 
Ereno Dorr, para que informe quais os horários dos itinerários para os Bairros 
Conservas, Santo Antônio e Morro 25, e informe ainda, o porquê da redução 
dos mesmos. 
 
- Patrolamento, colocação de material (saibro/brita), na Rua Irineu Ripplinger, 
no Bairro Bom Pastor, a qual encontra-se em precário estado de conservação, 
contendo várias valetas e buracos, causando enormes dificuldades aos usuários. 
Foto Anexa. 
 
- Solicita a reforma e pintura dos brinquedos na Praça de Lazer, instalada na 
Rua Artur Fucks, no Bairro Bom Pastor. Fotos Anexas. 
 
- Solicita a colocação de um tampão e a limpeza na boca de lobo, na Rua 
Godwin Erdmann Cremer, em frente ao nº 548, no Bairro Bom Pastor, pois a 
vegetação ao redor da mesma está alta, o que poderá causar acidentes. 
 
- Solicita limpeza de valeta na Rua Irineu Ripplinger, no Bairro Bom Pastor, 
pois a vegetação está altíssima. Foto Anexa. 
 
- Solicita a colocação de um tampão na boca de lobo, na Rua Romeu Armange, 
próximo ao nº 755, ao lado do poste de luz na área verde, no Bairro Conventos. 
Foto Anexa. 
 
- Solicita a canalização na valeta da área Verde, Rua Romeu Armange, no Bairro 
Conventos. Foto Anexa. 
 
- Solicita a operação tapa buracos na Rua Benno Schmidt, esquina com a ERS 
421, no Bairro Conventos, pois a mesma está intransitável, causando enormes 
dificuldades aos usuários. Fotos Anexas. 
 
- Reitera o pedido ao Departamento de Trânsito, no sentido da instalação de 
uma faixa elevada, na Rua Borges de Medeiros, proximidades do prédio n° 137 
e da Cap. Leopoldo Heineck, no Bairro Centro, pois o tráfego é intenso, os 
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veículos passam em velocidade avançada, no sentido Centro-Bairros e vice-
versa, o que poderá ocasionar graves acidentes. 
 
WALDIR SÉRGIO GISCH (Ind. 279) 
 
- SEDETAG: Solicita o recolhimento de lixo verde na Avenida dos Quinze, no 
bairro São Cristovão e Florestal. 
 
- Trânsito: Solicita a pintura das lombadas ao longo da Avenida Benjamin 
Constant, principalmente as instaladas no bairro Montanha. 
 
NILSON DO ARTE (Req. 714 e 715/2018 e Ind. 280) 
 
Req. 714/2018 – Solicita ao Poder Executivo, qual o andamento das calçadas da 
Av. Senador Alberto Pasqualini, no sentido centro-bairro, lado esquerdo da via, 
pois a maior parcela dos moradores, as fizeram, e cerca de 20 % não. Qual seria 
o motivo da obra não ter sido finalizada?  
 
Req. 715/2018 – Solicita espaço para falar sobre mortes na ponte. 
 
- SEOSP: Solicita que seja feito tapa buracos na Rua Sabiá, em frente ao 
Comércio (salvados). Pois foi aberto um buraco e continua em aberto podendo 
causar acidentes. 
 
SERGIO MIGUEL RAMBO (Req. 716/2018) 
 
Req. 716/2018 – Solicita espaço para falar sobre a investigação por caixa 2 do 
grupo CCR, que venceu a licitação dos pedágios e terá direito a delação 
premiada. 
 
EDERSON FERNANDO SPOHR (Req. 717/2018) 
 
Req. 717/2018 – Solicita ao Poder Executivo, que façam um estudo e após, a 
colocação de um quebra-molas na Avenida Alberto Müller, esquina com a Rua 
Esperando, no bairro Alto do Parque. Aproveito para pedir se o Departamento 
de Trânsito tem estatísticas de acidentes na Avenida Alberto Müller e se tiver, 
que encaminhe para esse Vereador. 
************************************************************************************ 
    Sala Presidente Tancredo de Almeida Neves, 11 de dezembro de 2018. 
 

 


