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        CÂMARA DE VEREADORES DE LAJEADO 
          Estado do Rio Grande do Sul 

   Sessão Ordinária realizada no dia   05/02/2019 

      BOLETIM Nº  001-03/2019 

                   E X P E D I E N T E 

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

PODER EXECUTIVO: 
 
- PL nº  001-03/2019 -  Autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder Direito 
Real de Uso de dois terrenos urbanos à Associação de Moradores do Bairro 
Hidráulica. 
 
- PL nº  002-03/2019 -  Altera a Lei nº 10.682, de 11 de setembro de 2018, que 
denomina de Rua Monte Castelo a Rua 22, localizada nos Loteamentos Parque 
dos Conventos II e Parque dos Conventos III, bairro Conventos. 
 
- PL nº  003-03/2019 -  Altera a Lei nº 10.742, de 03 de dezembro de 2018, que 
denomina de Rua Leopoldo Fernandes a Rua “A”, localizada no Loteamento 
Bela Morada I, no Bairro Conventos. 
 
- PL nº  004-03/2019 -  Altera a Lei nº 10.738, de 28 de novembro de 2018, que 
denomina de Rua Isaque a Rua “I”, do Loteamento Santo Antônio IV e a Rua 
“E” do Loteamento Popular V, localizadas no Bairro Santo Antônio. 
 
- PL nº  005-03/2019 -  Altera a Lei nº 10.737, de 28 de novembro de 2018, que 
denomina de Rua Abraão a Rua “H”, do Loteamento Santo Antônio IV e a Rua 
“D” do Loteamento Popular V, localizadas no Bairro Santo Antônio. 
 
- PL nº  006-03/2019 -  Autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder Direito 
Real de Uso de uma área de terrenos urbana à Associação de Moradores do 
Bairro Montanha 

 
- PL nº  007-03/2019 -  Autoriza a contratação temporária de excepcional 
interesse público de 01 (um) Professor da Educação Infantil e 01 (um) Professor 
do Ensino Fundamental – Anos Iniciais. 
 
- PL nº  008-03/2019 -  Autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Especial e 
Suplementar. 
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- PL nº  009-03/2019 -  Autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Especial. 
 
- PL nº  010-03/2019 -  Autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Especial. 
 
- PL nº  011-03/2019 - Inclui ação na Lei nº 10.446/17 (PPA) e na Lei nº 
10.676/18 (LDO) e autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Especial  
 
- PL nº  012-03/2019 -  Autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Especial. 
 
- PL nº  013-03/2019 -  Autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Especial. 
 
- PL nº  014-03/2019 -  Autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Especial. 
 
- Ofício nº 020-03/2018 GAP – Veto Parcial a emenda aditiva apresentada no 
art. 6º do Projeto de Lei nº 160-02/2018.  
****************************************************************************************** 
ESTADUAIS: 
 
 - Empresa OI em atenção ao Ofício nº 705-02/2019 sobre troca de poste na Rua 
Equador Bairro das Nações. 
**************************************************************************************** 
ENTIDADES: 
 
 - Hospital Bruno Born de Lajeado encaminha ofício parabenizando a nova 
Mesa Diretora da Câmara de Vereadores para o exercício de 2019. 
******************************************************************************************* 
EDUCACIONAIS: 
 
 - Presidente da FUVATES Sr. Carlos Cyrne encaminha ofício parabenizando a 
nova Mesa Diretora da Câmara de Vereadores para o exercício de 2019. 
**************************************************************************************** 
WALDIR SÉRGIO GISCH: (Projeto de Lei CM N° 001-03/2019) 

- Projeto de Lei CM N° 001-03/2019 – Denomina de Rua “Adriano Jacó 
Mallmann” uma via pública localizada no Cohab no bairro Moinhos. 
 
ILDO PAULO SALVI: (Projeto de Lei CM N° 002-03/2019) 

- Projeto de Lei CM N° 002-03/2019 – Estabelece critérios para denominação de 
vias públicas ou outros próprios municipais. 
 
CARLOS EDUARDO RANZI E ARILENE MARIA DALMORO: (Projeto de 
Lei CM N° 003-03/2019) 
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- Projeto de Lei CM N° 003-03/2019 – Prevê publicação nos sítios eletrônicos 
dos órgãos da administração direta e indireta, de listagem dos empregados de 
empresas prestadores de serviços terceirizados. 
******************************************************************************************* 
ERNANI TEIXEIRA DA SILVA (Req. 001/2019 e Ind. 001) 
 
Req. 001/2019 – Solicita ao Poder Executivo, que notifique o proprietário do 
terreno localizado na Rua José Petry, esquina com a Rua Paulo Emílio Thiesen, 
no bairro Olarias, para o mesmo providencie a limpeza e roçada da área, pois a 
vegetação esta altíssima e com a presença de bichos peçonhentos. Fotos Anexas. 
 
- Solicita a poda das árvores existentes na Praça de Lazer Theobaldo Stein, 
situada na Rua Antônio S. Arenhart, Bairro Jardim do Cedro, pois as mesmas 
podem cair na casa ao lado e causar acidentes. Foto Anexa. 
 
- Solicita providência com urgência, no sentido de abrir a boca de lobo, na Rua 
Bela Vista, esquina com a Rua Braulino dos Santos Costa, pois a mesma foi 
fechada com concreto pelos moradores, no Bairro Jardim do Cedro. Foto Anexa. 
 
- Solicita a roçada e limpeza da Área Verde, na Rua Sarandi, em frente à 
residência de nº 239, no Bairro São Bento. Pois a vegetação está altíssima e com 
a presença de bichos peçonhentos. 
 
- Solicita ao Departamento de Trânsito, a retirada das faixas elevadas existentes 
juntamente aos semáforos, na Av. Senador Alberto Pasqualini com a Av. 
Amazonas, no Bairro Universitário. 
 
EDERSON FERNANDO SPOHR (Req. 002 e 003/2019 e Ind. 002) 
 
Req. 002/2019 – Solicita ao Poder Executivo, que seja estudada a possibilidade 
de proibição do estacionamento em um dos lados da Rua Carlos Gomes, com 
início na Av. Erli José Bach, até a Rua Padre Nóbrega, no bairro Centenário. 
Moradores relatam que em dias de movimento nos estabelecimentos comerciais 
ali localizados, fica quase impossível transitar pela rua referida. 
 
Req. 003/2019 – Solicita ao Poder Executivo, que seja estudada a possibilidade 
de manter o estacionamento apenas de um lado na Rua Capitão Leopoldo 
Heineck, entre as Ruas João Batista de Melo e Bento Rosa, no Bairro Centro. A 
rua é muito estreita e com o grande fluxo de carros e caminhões de 
fornecedores do Supermercado STR, fica impossível e perigoso o tráfego 
normal com estacionamento dos dois lados. Além disso, na mesma área existe 
um estacionamento público, que sempre tem vagas sobrando e poderia suprir 
esse espaço retirado da rua. 
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- SEOSP: Solicita troca de lâmpada queimada na Rua 1° de Maio, em frente ao 
número 1817, no bairro São Bento. 
 
- SEOSP: Solicita o conserto do calçamento na Rua Capitão Leopoldo Heineck, 
próximo ao Supermercado STR, no bairro Centro. Devido ao grande fluxo de 
veículos pesados, o calçamento cedeu em vários pontos, aumentando o risco de 
acidentes pois os motoristas precisam desviar dos mesmos para não estragar 
seus carros. 
 
WALDIR SÉRGIO GISCH (Req. 004/2019) 
 
Req. 004/2019 – Solicita o envio de ofício a empresa RGE SUL, solicitando a 
troca do poste de sustentação da rede de energia elétrica na esquina da Rua São 
Paulo com a Rua Coelho Neto, bem como o poste na esquina da Rua Carlos de 
Laer com a Rua Rio de Janeiro, ambos no Bairro São Cristóvão, por estarem em 
péssimo estado gerando risco de queda. Sendo que caso não concordem com a 
referida solicitação, informem o motivo de sua negativa. 
 
PAULO ADRIANO DA SILVA (Req. 005/2019 e Ind. 003) 
 
Req. 005/2019 – Solicita a Secretaria de Administração, que informe quais as 
áreas públicas existentes no bairro Universitário, para a implantação de uma 
praça e um campo de futebol. Esta solicitação vem a atender a vários pedidos 
dos moradores do bairro que não possuem nenhum tipo de área nas 
proximidades. 
 
- SEOSP: Solicita a manutenção e melhora da boca de lobo localizada na Rua 
Zulmira Laura Scherer nº 81, no bairro Campestre. 
 
- SEOSP: Patrolamento e colocação de material na Rua Erico Weber, no bairro 
Floresta. 
 
- SEOSP: Solicita a colocação de rolo compactador na viela da Rua Jacob Alois 
Altmayer, bairro Floresta. 
 
ARILENE MARIA DALMORO (Req. 006, 007 e 008/2019) 
 
Req. 006/2019 – Solicita a Secretaria de Obras e Serviços Públicos, que 
providencie o abastecimento continuo de água no Bairro Centenário parte alta, 
os moradores relatam que muitas vezes os funcionários da prefeitura vão no 
local, porém o problema não é solucionado. 
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Req. 007/2019 – Solicita a Secretaria da Segurança Pública, que providencie a 
pintura da faixa de segurança na Av. Benjamin Constant esquina com a rua João 
Alberto Schmidt, 3580 no bairro Montanha. 
 
Req. 008/2019 – Solicita a Secretaria de Obras, que providencie o recapeamento 
de asfalto na Rua Padre Theodoro Amstad esquina com a rua Júlio Francisco 
Born. 
 
CARLOS EDUARDO RANZI (Req. 009, 010 e 011, 012, 013 e 014/2019) 
 
Req. 009/2019 – Solicita o envio de ofício à Corsan, para que solucione os 
problemas de falta de abastecimento de água na Rua Jaspe, bairro Igrejinha. 
 
Req. 010/2019 – Solicita ao Poder Executivo, informações acerca do contrato 
para reforma da EMEI Criança Alegre, localizada no bairro Santo André. No 
último final de semana a Associação de Pais e Funcionários da Escola protestou 
contra a demora na finalização das obras, o que colocava em risco as crianças e 
funcionários. Uma equipe de profissionais da prefeitura foi até o local para 
deixar a Escola em condições “mínimas” de segurança para iniciar o ano letivo. 
Ocorre que a prefeitura executou parte da obra que seria de responsabilidade 
da empresa contratada pelo valor de R$ 117 mil. Sendo assim, precisamos saber 
qual será o valor final a ser pago à empresa pela obra. 
 
Req. 011/2019 – Solicita ao Poder Executivo, cópia do contrato firmado com 
ALBERTO KOPITKE ASSOCIADOS - CONSULTORIA EM SEGURANÇA 
PÚBLICA LTDA, sem licitação, no valor de R$ 230 mil. 
 
Req. 012/2019 – Solicita ao Poder Executivo, cópia das Guias de Recolhimento 
do FGTS e de Informações à Previdência Social (GFIP) da empresa ARKI 
ASSESSORIA E SERVICOS LTDA, referente aos meses de OUTUBRO, 
NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018. 
 
Req. 013/2019 – Solicita ao Poder Executivo, a restauração e manutenção do 
monumento referente ao marco da imigração em Lajeado, localizado no bairro 
Carneiros, forma de preservar a história do município. 
 
Req. 014/2019 – Solicita ao Poder Executivo e à Univates, que estudem a 
possibilidade de disponibilizar médico pediatra junto à Unidade de Pronto 
Atendimento (UPA).  
 
MARIELA PORTZ (Req. 015/2019 e Ind. 004) 
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Req. 015/2019 – Solicita espaço no expediente para falar sobre mobilidade 
urbana. 
 
- SEOSP: Limpeza e colocação de material da Rua Paulina Seibet, bairro Olarias. 
 
- SEMA: Colocação de lixeira na Rua Elias Sair, bairro Universitário acima do n° 
33. 
 
ANTÔNIO MARCOS SCHEFER (Req. 016 e 017/2019 e Ind. 005) 
 
Req. 016/2019 – Solicita ao Poder Executivo, que informe se está correto ás 
informações que chegaram até este vereador, de que o Posto de Saúde do bairro 
São Bento estaria sem fichas de para atendimentos. Se for verídico informem 
também como fica a situação dos pacientes que necessitam atualizar suas 
receitas, tendo em vista que sem as mesmas não conseguem fazer a retirada dos 
seus medicamentos de uso contínuo. 
 
Req. 017/2019 – Solicita ao Poder Executivo, o motivo da substituição da parada 
de ônibus localizada na Rua Guilherme Armange, no bairro Conventos, ainda 
não foi realizada, pois este pedido já está sendo feito desde o mês de maio de 
2017, tendo em vista que ela se encontra em precário estado de conservação, 
sendo que segundo os moradores em dias de chuva é necessário que seja feito o 
uso de guarda-chuva em baixo da mesma. 
 
- SEOSP: Patrolamento e colocação de materias (brita/saibro) nas Ruas citadas 
abaixo, pois segundo moradores a mesmas se encontram em péssimo estado de 
conservação. 
* Rua A, no bairro Campestre. 
* Rua Hugo Jacob Mattje, no bairro São Bento. 
 
-SAURB: Solicita o recolhimento de lixo verde localizados nos endereços citados 
abaixo, visto que além de obstruir a passagem os mesmos estão gerando a 
proliferação de insetos e animais peçonhentos nestes locais. 
* Rua Sidônia Prediger, no bairro São Cristóvão. 
* Rua 17 de Dezembro, no bairro Hidráulica. 
 
- SEOSP: Solicita a substituição de lâmpada queimada na Rua Antônio Otto 
Heineck, proximidades das residências nº 73 e nº 83, no bairro Universitário, 
pois os moradores reclamam da insegurança no local devido à falta de 
iluminação. 
 



Página 7 de 7 

 

- SEOSP: Solicita a colocação de iluminação pública (suporte e lâmpada) na 
Praça Manoel Bandeira, no bairro Florestal, pois os moradores reclamam da 
insegurança, devido à falta de iluminação no local. 
 
- Trânsito: Solicita melhorias nas placas de sinalização indicando o nome da 
Rua Dominicus Jacob Mallmann interseção com a Rua Presidente Castelo 
Branco, no bairro Moinhos, pois segundo os moradores esta situação está 
dificultando a localização da mesma. 
 
SERGIO MIGUEL RAMBO (Req. 018/2019) 
 
Req. 018/2019 – Solicita espaço para falar sobre a ausência de roçadas em certos 
bairros da cidade. 
 
ILDO PAULO SALVI (Req. 019 e 020/2019) 
 
Req. 019/2019 – Solicita que seja convocado o responsável pela empresa GV 
Construção Civil LTDA, bem como o Servidor Responsável Técnico da obra 
Carlos Eduardo Berguesch, para comparecerem na reunião das comissões do 
dia 07/02/19 às 08:30 hs, para prestarem esclarecimentos sobre o andamento da 
obra da EMEI CRIANÇA ALEGRE do bairro Santo André. 
 
Req. 020/2019 – Solicita que seja convidada a Secretária de Educação, Vera 
Lúcia Plein, para prestar esclarecimentos sobre o andamento da obra da EMEI 
CRIANÇA ALEGRE do bairro Santo André, bem como da falta de servidores 
dos educandários municipais. 
************************************************************************************ 
    Sala Presidente Tancredo de Almeida Neves, 05 de fevereiro de 2019. 
 

 

 

 

 


