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        CÂMARA DE VEREADORES DE LAJEADO 
          Estado do Rio Grande do Sul 

   Sessão Ordinária realizada no dia   12/02/2019 

      BOLETIM Nº  002-03/2019 

                   E X P E D I E N T E 

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

PODER EXECUTIVO: 
 
- PL nº  15-03/2019 -  Autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Especial. 
 
- PL nº  16-03/2019 -  Autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Especial. 
 
- Ofício nº 0044-03/2019 – Em resposta ao Ofício nº 850/2018, vereador Ildo 
Paulo Salvi – esclarecemos que o aparelho de raio x da UPA 24 horas foi 
consertado. 
 
- Ofício n° 0041-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº 615/2018, vereador Antônio 
Marcos Schefer – esclarecemos que os anestésicos utilizados nos consultórios 
atendem as normas de saúde. 
 
- Em resposta ao Ofício n° 617/2018, vereador Sergio Miguel Rambo – 
informamos que em 02/01/2019 foi inaugurada a UBS Universidade, a qual 
iniciou com atendimento diferenciado até ás 22 horas, atendendo toda 
comunidade Lajeadense. 
 
- Em resposta ao Ofício n° 626/2018, vereador Ederson Fernando Spohr – 
informamos que no mês de agosto de 2018 foi concluída a pavimentação térrea 
para ampliação das duas salas de atendimento. Também foram construídos dois 
depósitos de resíduos, realizada a troca de pisos e reforma em geral, além da 
reforma do muro. 
 
- Ofício nº 047-02/2018 – Em resposta ao Ofício nº 715/2018, vereador Antônio 
Marcos Schefer – esclarecemos que o aparelho de raio x da UPA24 horas já foi 
consertado. 
 
- Em resposta ao Ofício n° 716/2018, vereador Carlos Eduardo Ranzi – 
informamos que a Municipalidade está avaliando a possibilidade de implantar 
o Núcleo de Apoio à Saúde da Família ( NASF). 
 
- Em resposta ao Ofício n° 720/2018, vereador Carlos Eduardo Ranzi – 
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esclarecemos que está sendo implantado junto ao site da Prefeitura, o Portal do 
Cidadão, onde os municípes poderão acessar e visualiar a listagem da fila de 
espera para cirugias e exames.  
 
 - Em resposta ao Ofício nº 723/2018, vereador Ildo Paulo Salvi – informamos 
que a estrutura física do Posto de Saúde do bairro Universitário está sendo 
reestruturado, sendo que no momento ela não comporta tal atividade. 
 
- Ofício n° 0036-03/2019 – Em resposta ao Ofício 828/2018, vereador Adi Cerutti 
– informamos que o controle de mosquitos está sendo realizado.  
 
- Ofício nº 0033-03/2019 – Em resposta ao Ofício n° 830/2018, vereador Carlos 
Eduardo Ranzi – agradecemos a sugestão e informamos que a mesma poderá 
ser objeto de estudo pelo Município. 
 
- Ofício n° 0038-03/2019 – Em resposta ao Ofício n° 570/2018, vereador Antônio 
Marcos Schefer – informamos que a nova Equipe de Saúde e Família do bairro 
Olarias iniciou os trabalhos conhecendo a população e definindo estratégias de 
atendimento.  
 
-Em resposta ao Ofício n° 573/2018, vereador Carlos Eduardo Ranzi - 
esclarecemos que está sendo implantado junto ao site da Prefeitura, o Portal do 
Cidadão, onde os municípes poderão acessar e visializar a listagem da fila de 
espera para cirurgias e exames.  
 
- Em resposta ao Ofício n° 576/2018, vereador Carlos Eduardo Ranzi - 
informamos que duas profissionais médicas iniciaram atendimento na Unidade 
Básica de Saúde do bairro Universitário.  
 
- Ofício n° 0034-03/2019 – Em resposta ao Ofício n° 844/2018, vereador Antônio 
Marcos Schefer – agradecemos a sugestão e informamos que o assunto em 
analisado pela Secretaria de Obras Serviços Públicos do Município.  
 
- Ofício n° 0046-03/2019 – Em resposta ao Ofício n° 771/2018, vereador Carlos 
Eduardo Rnzi – esclarece que o serviço de “tapa buracos” é realizado 
rotineiramente nas vias do Município. 
 
- Em resposta ao Ofício n° 772/2018, vereador Carlos Eduardo Ranzi -  agradece 
a sugestão, a qual poderá ser objeto de estudo futuro por parte desta 
Municipalidade. 
 
- Em resposta ao Ofício n° 779/2018, vereador Adi Cerutti - informa que a 
Secretaria de Obras e Serviços Públicos verificará a situação. 
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- Ofício n° 0035-03/2019 – Em resposta ao Ofício n° 788/2018, vereador Sergio 
Luiz Kniphoff - encaminhamos em anexo disco de armazenamento de dados 
(CD) com as informações solicitadas. 
 
- Ofício n° 0048-03/2019 – Em resposta ao Ofício n° 847 /2018, vereador Ernani 
Teixeira da Silva - informamos que os proprietários dos lotes foram notificados 
para que providenciem a limpeza e roçada dos mesmos. 
  
- Ofício n° 0052-03/2019 – Em resposta oa Ofício n° 674/2018, vereador Carlos 
Eduardo Ranzi - informamos que as obras do Posto de Saúde do bairro 
Campestre já foram retomadas. 
 
- Ofício n° 0061-03/2019 – Em resposta ao Ofício n° 605/2018, vereador Carlos 
Eduardo Ranzi - , informamos que todos os contratos formalizados por esta 
Municipalidade encontram-se disponíveis 
 
- Ofício n° 0050-03/2019 -  Em resposta ao Ofício n° 815/2018, vereador Carlos 
Eduardo Ranzi - esclarecemos que o proprietário do trecho das calçadas de 
passeio da rua Arnoldo Uhry, objeto do anexo contrato n° 054-03/2015 não 
autorizou a obra, motivo pelo qual o valor correspondente ao trecho das 
calçadas foi glosado. 
 
- Ofício n° 0053-03/2019 – Em resposta ao Ofício n° 702/2018, vereador Carlos 
Eduardo Ranzi - informamos que o Município está avaliando a possibilidade de 
contratação de mais um dentista para ampliar os atendimentos. 
 
- Ofício n° 0054-03/2019 – Em resposta ao Ofício n° 805/2018, vereador Antônio 
Marcos Schefer - esclarecemos que o medicamento Citalopram 20 mg é 
controlado pela Portaria 344/98, sendo que o mesmo é dispensado apenas na 
Farmácia Escola e não em todos os postos de saúde. 
 
- Em resposta ao Ofício n° 811/2018, vereador Carlos Eduardo Ranzi - 
informamos que no dia 27/12/2018, foi aprovado o Projeto de Lei de n° 
160/2018, que autorizou o Município a celebrar contrato com a Universidade do 
Vale do Taquari, para que esta passe a gerir a UPA 24 horas. 
 
- Em resposta ao Ofício n° 817/2018, vereador Sergio Miguel Rambo - 
informamos que nos meses de outubro e novembro de 2017 foram realizadas 
reformas e pinturas pontuais na referida unidade. 
 
- Ofício n° 0056-03/2019 – Em resposta ao Ofício n° 810/2018, vereador Carlos 
Eduardo Ranzi - informamos que o Município está cumprindo com o disposto 
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na Lei Municipal n° 10.500/2017. 
 
- Em resposta ao Ofício n° 814/2018, vereador Carlos Eduardo Ranzi - 
informamos que o transporte pode ser custeado com o valor repassado à APAE, 
desde que o mesmo seja contemplado no plano de trabalho apresentado pela 
referida instituição. 
 
- Ofício n° 0039-03/2019 – Em resposta ao Ofício n° 682/2018, vereador Antônio 
Marcos Schefer – esclarecemos que a UPA 24 horas é porte tipo 2, sendo que a 
equipe mínima é composta por médico clínico geral, o qual está apto a atender 
todos os ciclos de vida. 
 
- Em resposta ao Ofício n° 686/2018, vereador Carlos Eduardo Ranzi – 
informamos que o aparelho de raio x da UPA 24 horas já foi consertado. 
Salientamos que os pacientes não ficaram desasistidos durante este período.  
 
- Ofício n° 0040-03/2019 – Em resposta ao Ofício n° 719/2018, vereador Carlos 
Eduardo Ranzi - esclarecemos que todos os animais atendidos no Canil 
Municipal são avaliados, identificados, vacinados, esterilizados, desverminados 
e posteriormente encaminhados para adoção responsável. 
 
- Ofício n° 0051-03/2019 – Em resposta ao Ofício n° 759/2018, vereador Carlos 
Eduardo Ranzi - , informamos que a Secretaria da Saúde, conforme parecer do 
site SISMOB– Sistema de Monitoramento de Obras, cadastrou duas academias 
de saúde, uma no bairro Moinhos, com parecer favorável de 29/11/2018, e 
outra no bairro Jardim do Cedro, com parecer favorável de 28/11/2018. 
  
- Em resposta ao Ofício n° 761/2018, vereador Antônio Marcos Schefer - 
informamos que os atendimentos do Centro de Saúde São Cristóvão foram 
normalizados. 
 
- Oficio n° 0057-03/2019 – Em resposta ao Ofício n° 775/2018, vereadora Arilene 
Maria Dalmoro -  A composição das turmas no ensino fundamental segue as 
determinações da Resolução n° 06/2008 do Conselho Municipal de Educação. 
Salientamos que todas as informações sobre investimentos na área da Educação 
podem ser acompanhadas pelo Portal da Transparência, no site do Município. 
 
- Ofício n° 0045-03/2019 – Em resposta ao Ofício n° 731/2018, vereador Waldir 
Blau - informamos que o prorietário do imóvel informou ao setor de Vigilância 
Ambiental sobre a realização da limpeza da piscina, bem como, sobre a 
contratação de um prestador de serviços. 
 
- Em resposta ao Ofício n° 738/2018, vereador Antônio Marcos Schefer - 
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esclarecemos que o bairro Hidráulica não possui Agente Comunitário de Saúde, 
por não estar vinculado à uma Unidade Estratégia de Saúde da Família. 
 
- Ofício n° 0043-03/2019 – Em resposta ao Ofício n° 827/2018, vereador Antônio 
Marcos Schefer - esclarecemos que a eventual falta de algum medicamento se 
deu devido ao desabestecimento temporário de fornecedores. 
 
- Em resposta ao Ofício n° 831/2018, vereador Carlos Eduardo Ranzi - 
informamos que cabe ao Poder Executivo a contratação da empresa que irá 
prestar os serviços na UPA 24 horas.  
 
- Ofício n° 0075-03/2019 – em resposta ao Ofício n° 833/2018, vereador Ernani 
Teixeira da Silva – esclareço-lhe que se trata de um único imóvel em nome de 
José Fernando Rohenkohl. Em contato com a filha do proprietário, a mesma nos 
informou que já contratou um profissional para construir a calçada de passeio. 
 
- Em resposta ao Ofício n° 836/2018, vereador Nilson do Arte -  informo-lhe que 
o proprietário do lote, foi novamente notificado para que providencie a 
construção da calçada de passeio. 
 
- Em resposta ao Ofício n° 839/2018, vereador Sergio Kniphoff - informo-lhe 
que o estudo do projeto Plano Diretor Lajeado 2040 será encaminhado ao Poder 
Legislativo com o Projeto de Lei. 
**************************************************************************************** 
CARLOS EDUARDO RANZI: (Projeto de Lei CM N° 005-03/2019) 

- Projeto de Lei CM N° 005-03/2019 – Denomina de Rua Elmo Grooders a Rua 
A, localizada no Loteamento Boa Vista, bairro Conventos. 
 
WALDIR BLAU: (Projeto de Lei CM N° 006-03/2019) 

- Projeto de Lei CM N° 006-03/2019 – Denomina de Praça Nilberto Etgeton uma 
Àrea Pública localizada no bairro Olarias. 
 
ILDO PAULO SALVI: (Projeto de Lei CM N° 008-03/2019) 

- Projeto de Lei CM N° 008-03/2019 – Acrescenta o parágrafo único ao artigo 1° 
da Lei n° 7917/07, que “ Institui a galeria de fotos dos ex-prefeitos”. 
******************************************************************************************* 
ANTÔNIO MARCOS SCHEFER (Req. 021, 022 e 023/2019 e Ind. 006) 
 
Req. 021/2019 – Solicita ao Poder Executivo, o motivo da substituição da 
localização da parada de ônibus da Rua Santos Filho, em frente ao Parque 
Professor Theobaldo Dick, para o outro lado da rua, tendo em vista que os 



Página 6 de 12 

 

usuários reclamam que em dias de chuva eles acabam se molhando muito no 
local. 
 
Req. 022/2019 – 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. 
 
Req. 023/2019 – Solicita ao Poder Executivo, que informe se o Posto de Saúde do 
bairro São Bento estaria sem fichas 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 continuo. 
 
- SEOSP: Patrolamento e colocação de materiais (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 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. 
 
- 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. 
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- SEDETAG: Solicita a pedido dos moradores, que seja feita uma vistoria e 
limpeza do córrego localizado atrás do Ginásio de Esportes do bairro Jardim do 
Cedro, tendo em vista que segundo os mesmos há muito lixo no local, fazendo 
com que haja a proliferação principalmente de mosquitos no local. 
 
MOZART PEREIRA LOPES (Ind. 007) 
 
- Conserto da pavimentação na rua Henrique Stein Filho, proximidades do 
cruzamento com a rua Arnold Hury, bem em frente ao abrigo da parada de 
ônibus. 
 
- Conserto da pavimentação no início da Av. Senador Alberto Pasqualini, em 
frente ao Posto Faleiro. 
 
- Construção de uma faixa elevada na Av. dos 15, em frente a Agência (CDD) 
dos Correios (bairro Florestal), haja visto o perigo de acidentes devido ao 
movimento de pedestres e grande fluxo de veículos que desenvolvem 
velocidade incompatível para o local. 
 
NILSON DO ARTE (Req. 024/2019 e Ind. 008 e 009) 
  
Req. 024/2019 – Solicita ao Poder Executivo, que seja notificado o proprietário 
da área de terras situada entre a Cohab Moinhos e o loteamento Moinhos (2), 
para fazer a limpeza e desmatamento dessa área, principalmente na parte mais 
baixa pois o mato está muito alto, e encostando nas residências, gerando a 
proliferando a infestação de animais peçonhentos, uma vez que essa área 
termina em outra área verde. 
 
Req. 035/2019 – Solicita espaço para falar sobre a demora no atendimento da 
RGE. 
 
- SESP: Solicita um estudo, para melhorar o acesso de pacientes na recepção do 
Hospital Bruno Born, pela Av. Júlio de Castilhos. Os veículos precisam parar no 
lado esquerdo da via para as pessoas desembarcarem, causando transtornos ao 
trânsito no local. Sugiro um estudo e providências para este caso. 
 
- SEOSP: Solicita que seja feito reparos no capeamento asfáltico da Av. Benjamin 
Constant e Rua Carlos Von Koseritz, no entorno do Hospital Bruno Born. 
Adequação do desnível da rua com a calçada, pintura de faixas de travessia de 
pedestres e buracos na via em frente ao (PA) do Hospital. 
 
-SEOSP: Reitera o pedido de colocação de corre mão na escadaria da rua Bom 
Jesus, no bairro Santo Antônio, facilitando o acesso dos usuários desse local. 
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- SEOSP: Solicita o conserto e limpeza da calçada da rua Santos Filho entre as 
Ruas Benjamin Constant e João Abott, ao lado do estacionamento da Delegacia 
de polícia. 
 
- SEOSP: Reitera o pedido para conserto das calçadas de passeio do parque dos 
Dick que estão esburacadas, e no trecho da ponte está esburacando por baixo e 
levantando a calçada, podendo causar acidentes no local. 
 
WALDIR SÉRGIO GISCH (Req. 025/2019) 
 
Req. 025/2019 – Solicita o envio de ofício a empresa RGE SUL, para 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. 
 
CARLOS EDUARDO RANZI (Req. 026, 027, 028, 029, 030, 031, 032, 033 e 
034/2019) 
 
Req. 026/2019 – Solicita o envio de ofício à Corsan, para que solucione os 
problemas de falta de abastecimento de água na Rua Jaspe, bairro Igrejinha. 
 
Req. 027/2019 – 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. 028/2019 – Solicita ao Poder Executivo, os motivos pelos quais a obra de 
construção da Escola Municipal de Educação Infantil do bairro Bom Pastor 
encontra-se paralisada, bem como informe o prazo de término da referida obra. 
 
Req. 029/2019 – 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. 
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Req. 030/2019 – 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. 031/2019 – Requer o envio de ofício ao Departamento Autônomo de 
Estradas e Rodagens (DAER), solicitando instalação de uma passagem segura 
de um lado ao outro da ERS-130, na altura do acesso ao bairro Jardim do Cedro, 
possibilitando aos moradores de parte do bairro Floresta possam acessar a 
parada de ônibus junto à entrada ao bairro Jardim do Cedro. 
 
Req. 032/2019 – Solicita ao Poder Executivo e à Univates, que estudem a 
possibilidade de disponibilizar médico pediatra junto à Unidade de Pronto 
Atendimento (UPA). 
 
Req. 033/2019 – 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. 034/2019 – Requer o envio de ofício ao Departamento Autônomo de 
Estradas e Rodagens (DAER), solicitando o corte da vegetação “capim elefante” 
ao longo da RSC-386. 
 
WALDIR BLAU (Req. 036 e 037/2019) 
 
Req. 036/2019 – Solicita a Secretaria do Meio Ambiente, que faça um trabalho de 
dedetização para eliminar pulgas e carrapatos na Rua Nelson Edgeton, Bairro 
Planauto. 
 
Req. 037/2019 – Solicita o envio de ofício a 16ª Coordenadoria da Saúde, para 
que providencie com urgência um credenciamento em outro Hospital do Estado 
no tratamento de alta complexidade, devido a muitas pessoas estarem 
aguardando as consultas há bastante tempo, e o Hospital de Canoas estar em 
greve. 
 
ADI CERUTTI (Ind. 010) 
 
- Solicita o conserto ou troca dos telhados dos Ginásios do Parque do Imigrante. 
Sugere ainda a utilização de Placas Fotovoltáicas, para produção de Energia 
Solar em pelo menos um dos Salões.   
 
PAULO ADRIANO DA SILVA (Req. 038 e 039/2019 e Ind. 011) 
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Req. 038/2019 – Solicita a Secretaria de Educação, que informe a lista de espera 
das EMEI’s no período de Dezembro de 2018 e Janeiro 2019, e quais os motivos 
por que não se encontram disponíveis no site da Prefeitura Municipal. Esta 
solicitação vem a atender a vários pedidos dos moradores da cidade que 
consultam o site e não encontram as informações mínimas necessárias para 
acompanhamento. 
 
Req. 039/2019 – Solicita a Secretaria de Administração, que informe sobre a 
licitação de Recapeamento asfáltico da Avenida Beira Rio, trecho compreendido 
entre a Parada 8 até a Rua da Divisa, Bairro Morro 25. Esta solicitação vem a 
atender a vários pedidos dos moradores do bairro que reclamam da quantidade 
de buracos e ruins condições da avenida. 
 
- SEDETAG: Solicita a manutenção, limpeza e rocada da Rua 1° de Setembro, no 
bairro Conservas. 
 
- SEDETAG: Solicita a manutenção, limpeza e rocada da Área Verde (Praça), 
localizada na Rua Pedro Krug, no bairro Morro 25. 
 
EDERSON FERNANDO SPOHR (Req. 002 e 003/2019 e Ind. 002) 
 
- 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. 
 
- SEOSP: Solicita o conserto de uma lâmpada em um poste, na Rua Alcídio 
Bruinsma, em frente da casa de n° 66, no bairro Moinhos D’ Água. A lâmpada 
fica piscando e desligando a noite inteira e desde outubro venho solicitado essa 
troca. 
 
- SEOSP: Solicita a revisão da rede de iluminação da Rua Travessa Relindo 
Bruinsma, no bairro Moinhos d’Água. 
 
- SEOSP: Solicita a instalação de uma parada de ônibus na Rua 1° de Maio, 
próximo ao número 220, no bairro São Bento. 
 
- SEOSP: Solicita a troca de lâmpadas queimadas em frente e próximo ao antigo 
salão do bairro Olarias, na Rua Paulo Emílio Thiesen, bairro Olarias. 
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ERNANI TEIXEIRA DA SILVA (Req. 040/2019 e Ind. 013) 
 
Req. 040/2019 – 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 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 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. 
 
MARIELA PORTZ (Req. 041 e 042/2019 e Ind. 014) 
 
Req. 041/2019 – Solicita o envio de ofício ao Coordenador de Trânsito, 
requerendo a reprogramação da sinaleira do entroncamento da Av. Senador 
Alberto Pasqualini e Av. Amazonas. Justificativa: A sinaleira é indispensável 
para organizar o fluxo de veículos nos horários de pico, mas faz papel oposto 
no restante do tempo. Verifica-se, fora do horário de pico, formação de filas de 
carros no sinal vermelho mesmo sem fluxo no verde; perigoso para o condutor 
ficar parado no período da noite. 
 
Req. 042/2019 – Solicita ao Poder Executivo, a elaboração de um projeto para a 
terceirização dos prédios das escolas municipais e sistema comunitário de 
contribuição. 
 
- SEOSP: Colocação de material na Rua Paulina Seibet, no bairro Olarias. 
 
- SEMA: Colocação de lixeira na Rua Elias Sair, bairro Universitário, acima do 
n° 33. 
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- SEOSP: Reparo na rua Roberto Fridolino Kolling, altura do n° 221, no bairro 
Florestal, as pedras da rua levantaram e está muito ruim para trafegar. Foto em 
anexo. 
 
SERGIO MIGUEL RAMBO (Req. 018/2019) 
 
Req. 043/2019 – Solicita a Secretaria Municipal da Saúde, que estudem a 
possibilidade de ampliação de horários de pelo menos dois postos de saúde 
(Posto de saúde do Bairro Olarias e o Posto de saúde do Bairro Centro) até as 
22:00 horas. Justificativa: O cidadão precisa ter sua vida facilitada e serviços 
essenciais, como o de saúde, precisam ter um olhar diferenciado no que tange a 
horários. Se levar em conta que ao oferecer o atendimento em horário estendido 
até às 22 horas nos postos de saúde, evita-se a lotação da UPA (Unidade de 
Pronto Atendimento) que fica liberado para atendimentos mais complexos”, 
lembrando que muitos casos podem ser resolvidos nas próprias UBS, evitando 
Deslocamentos desnecessários até a UPA. Visto que hoje é repassado uma 
quantia em dinheiro ao Hospital, para atendimento no Pronto Socorro, e o 
mesmo não acontece, assim poderíamos repassar esse valor à esses dois postos 
e fazer a ampliação dos horários. 
 
ILDO PAULO SALVI (Req. 019 e 020/2019) 
 
Req. 044/2019 – Solicita ao Poder Executivo e Coordenadoria Estadual da Saúde 
(16°), que informem se tramita junto a municipalidade, ou na alçada estadual, 
estudo ou proposta para melhorar a regulação do Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência – SAMU, pois no nosso município, este é o grande 
problema, as demoras e mau atendimento da central de regulação estadual, o 
que a nosso entender deve ser descentralizado. 
************************************************************************************ 
    Sala Presidente Tancredo de Almeida Neves, 12 de fevereiro de 2019. 
 

 

 

 

 

 


