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        CÂMARA DE VEREADORES DE LAJEADO 
          Estado do Rio Grande do Sul 

   Sessão Ordinária realizada no dia   18/12/2018 

      BOLETIM Nº  46-02/2018 

                   E X P E D I E N T E 

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

PODER EXECUTIVO: 
 
- PL nº  161-02/2018 –  Autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Especial. 
 
- PL nº  162-02/2018 -  Altera a Lei nº 10.330, de 28 de dezembro de 2016, que 
dispõe sobre a estrutura administrativa do Poder Executivo Municipal de 
Lajeado. 
 
- PL nº  163-02/2018 -  Autoriza a renovação de contrato administrativo 
temporário das servidoras que menciona, até o quinto mês após o parto. 
 
- PL nº  164-02/2018 – Autoriza o Poder Executivo a contratar operações de 
crédito com a Caixa Econômica Federal para aquisição de motoniveladora e 
execução de pavimentação asfáltica na Rua Bento Rosa. 
 
- Ofício nº 767-02/2018 – Em resposta ao Ofício nº 755/2018 vereador Ildo P. 
Salvi – Com relação à solicitação constante no ofício supra citado, informamos 
que a proposta foi encaminhada ao setor competente para providências.  
****************************************************************************************** 
ENTIDADES: 
 
 - Comitê Gestor do Plano de Revitalização do Centro Histórico de Lajeado 
encaminha Ofício agradecendo a aprovação  do Projeto de Lei nº 137-02/2018 
de autoria do Poder Executivo. 
******************************************************************************************
ADI CERUTTI: (Projeto de Lei CM N° 072-02/2018) 
 
- Projeto de Lei CM N° 072-02/2018 – Proibição ao manuseio, queima e 
utilização e soltura de fogos de artifício e artefatos pirotécnicos com 
estampidos, na área central da cidade de Lajeado. 
******************************************************************************************* 
ANTÔNIO MARCOS SCHEFER (Req. 718 e 719/2018 e Ind. 281) 

 
Req. 718/2018 – Solicita ao Poder Executivo, que os bancos que estão instalados 
no entorno dos postes de energia elétrica na Rua Julio de Castilhos, no bairro 
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Centro, sejam fixados de uma forma mais resistente, tendo em vista que 
atualmente são apenas colados, gerando assim manutenções diárias e 
consecutivamente gastos ao município. 
 
Req. 719/2018 – Solicita ao Poder Executivo, que sejam regularizados todos os 
terrenos da Prefeitura, principalmente os localizados no bairro Santo Antônio. 
Requerimento feito a pedido de moradores que alegam querer pagar seus 
impostos, para que assim tenham direito a saneamento básico, mas estão 
impossibilitados pela falta da regularização dos mesmos. 
 
- SEOSP: Solicita o conserto do bueiro localizado na entrada da Rua João 
Kramer Sobrinho, no bairro Moinhos d’Água, visto que o mesmo se encontra 
em condições precárias de conservação. 
 
- SEDETAG / SEOSP: Solicita a limpeza e roçada no entorno da antena 
localizada na Rua Júlio May, proximidades da Prefeitura, no bairro Centro, 
visto que o mato está altíssimo no local. 
 
- SEOSP: Solicita patrolamento e colocação de material (brita/saibro) na Rua 
Hugo José Matte, no bairro São Bento, tendo em vista a quantidade de valetas 
que existem na mesma. E também o conserto dos bueiros, pois os mesmos se 
encontram em condições precárias de conservação, podendo ocasionar 
acidentes no local. Imagens em anexo. 
 
CARLOS EDUARDO RANZI (Req. 720 e 721/2018) 
 
Req. 720/2018 – Solicita espaço para falar sobre o Conselho Tutelar de Lajeado. 
 
Req. 721/2018 – Solicita a Secretaria de Administração, cópia integral do 
contrato firmado com a empresa MAC DE ALMEIDA CONTABILIDADE, a 
qual foi contratada com a finalidade de realizar auditoria contábil entre os 
Contratos firmados do Poder Executivo com o Instituto ICOS. 
 
WALDIR BLAU (Ind. 282) 
 
- SEOSP: Patrolamento e colocação de material na Rua Oswaldo Sudbrack, do 
Bairro Olarias. 
 
- SEOSP: Solicita que quando da sobra de asfalto seja colocado em toda 
extensão da Rua Pedro Beuren e rua das Industrias, no bairro Alto Conventos, a 
pedido de moradores. 
  
ERNANI TEIXEIRA DA SILVA (Req. 722 e 723/2018 e Ind. 283) 
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Req. 722/2018 – Solicita ao Poder Executivo, que notifique o proprietário do 
terreno localizado na Rua Albino Gontran Arruda, esquina com a Rua Emílio 
Haas, no Bairro Jardim do Cedro, 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. 
 
Req. 723/2018 – Solicita o envio de ofício ao Presidente da Certel Energia, Sr. 
Erineo José Hennemann, para que seja estendida a rede elétrica na Rua Luisa 
Stein até a Rua Henrique Stein Filho, no Bairro Jardim do Cedro, necessita-se 
desta, para a colocação de postes e lâmpadas. Foto Anexa. 
 
- 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 colocação de grades de proteção nas duas (02) bocas de lobo, 
localizadas na Rua João Avelino Maria, esquina com a Rua Manoel Claudino 
Vicente, Bairro Conservas. Fotos Anexas. 
 
- Solicita a Secretaria competente, para que a mesma complete o calçamento na 
Rua Octávio Trierweiler, esquina com a Rua Carla Tessmann, no Bairro Jardim 
do Cedro. Foto Anexa. 
 
- Reitera o pedido, no sentido da construção de uma boca de lobo, na esquina 
das Ruas Bela Vista e Braulino dos Santos Costa, no Bairro Jardim do Cedro, 
inclusive uma está entupida com concreto. Foto Anexa. 
 
WALDIR SÉRGIO GISCH (Ind. 284) 
 
- SEDETAG: Solicita o recolhimento de lixo verde no Bairro São Cristovão, bem 
como a capina mecânica no mesmo bairro. 
 
ADI CERUTTI (Req. 724/2018) 
 
Req. 724/2018 - Solicita ao Poder Executivo, que a mesma cobre o fechamento 
do canil na Rua Bento Rosa n° 3000, na entrada da sede do Esporte Clube 
Corinthians de Carneiros. Muitos moradores da vizinhança fazem o pedido de 
fechamento e sugerem a construção de uma creche municipal, um posto de 
saúde ou até mesmo uma câmara mortuária. 
 
NILSON DO ARTE (Ind. 285) 
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- SEOSP: Solicita o conserto dos buracos na Av. Carlos Spohr Filho, em frente a 
parada de ônibus da Empresa Minuano, foi aberto um buraco para conserto de 
tubulação hidráulica e após tapado somente com terra. 
 
- Reitera o pedido de ponto de luz no bairro Santo André, na esquina das ruas 
Paraná com Afonso Celso, em frente a Igreja Evangélica Assembleia de Deus e 
na frente da referida Igreja existe um galpão de uma empresa, onde tem um 
poste de madeira, pendido sobre a rua, com iminente risco de queda. Indicamos 
também para que seja substituído. 
 
ILDO PAULO SALVI (Req. 725 e 726/2018) 
 
Req. 725/2018 - Solicita ao Secretário municipal de Saúde, Sr.Tovar Grandi 
Musskopf, e ao Conselho municipal de Saúde, informações a respeito de algum 
expediente aberto na secretaria ou conselho, referente a descontinuidade de 
atendimentos aos usuários do SUS, devido a manutenção de equipamentos, RX 
da UPA (somente na última manutenção ficou mais de 45 dias parado), RÁDIO 
TERAPIA do HBB (já é considerado normal pelos pacientes, lacunas na 
terapêutica, sendo que semana passada funcionou dois, de cinco dias previstos 
para o tratamento adequado, e hoje novamente está em manutenção), entre 
outros equipamentos, citamos estes que tem gerado maior desconforto e 
prejuízo aos usuários. Sugerimos a adoção de medidas para corrigir estas 
falhas, e entendemos que a mais urgente deva ser a obrigatoriedade do 
fornecedor do serviço garantir o imediato conserto ou substituição do 
equipamento. 
 
Req. 726/2018 – Solicita o envio de ofício a SLAN - Sociedade Lajeadense de 
Atendimento à Criança e ao Adolescente, parabenizando pelos 60 (sessenta) 
anos de pleno funcionamento, interferindo diretamente na formação dos mais 
de seiscentos alunos que frequentam diariamente os três Centros da Instituição: 
Centro Lenira Maria Müller Klein, Centro Pedro Albino Müller e Centro Nora 
Odrich, e dos Milhares que foram atendidos nas últimas seis décadas. 
************************************************************************************ 
    Sala Presidente Tancredo de Almeida Neves, 18 de dezembro de 2018. 
 

 

 


