CÂMARA DE VEREADORES DE LAJEADO
Estado do Rio Grande do Sul

Sessão Ordinária realizada no dia 16/04/2019

BOLETIM Nº 011-03/2019

EXPEDIENTE
************************************************************************************************

PODER EXECUTIVO:
- PL nº 037-03/2019 – Autoriza o retorno às atividades da servidora emergencial
gestante Cândida Rodrigues Mineiro
- PL nº 038-03/2019 – Autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio com a
UNIVATES – Universidade do Vale do Taquari, para implantação da Unidade
Básica de Saúde Universidade.
- PL nº 039-03/2019 – Autoriza o Poder Executivo a repassar recurso financeiro e
abrir Crédito Suplementar.
- Ofício nº 194-03/2019 – GAP
- Poder Executivo encaminha Emenda
Modificativa ao Projeto de Lei nº 034-03/2019.
- Ofício n° 156-03/2019 - Em resposta ao Ofícios nº 693 e 694/2018, da vereadora
Arilene Maria Dalmoro, ofício nº 700/2018 do vereador Carlos Eduardo Ranzi e
ofício 709/2018 do vereador Ederson Fernando Spohr, informo que em relação ao
ofício 693/2018 após contatar com a Direção da Escolinha do SESC foram
implantadas duas faixas elevadas.
Em resposta ao ofício 694/2018 esclarece que a implantação de uma lombo-faixa
no local indicado encontra-se em estudo.
Quanto ao ofício 700/2018, informo que por se tratar de área de domínio do
DAER, o Município não possui competência neste local.
Em relação ao ofício 709/2018, informa que a faixa de segurança existente no local
indicado já foi realocada.
- Ofício n° 180-03/2019 - Em resposta ao ofício nº 115/2019 do vereador Antônio
Marcos Schefer a Secretaria da Educação informa que a turma do berçário não foi
aberta na EMEI Sabor de Infância, em razão de pouca demanda.
- Ofício n° 183-03/2019 - Em resposta ao ofício nº 026/2019 do vereador Waldir

Blau, a Secretaria do Meio Ambiente informa que a demanda foi registrada,
através da solicitação de serviço e encaminhada ao setor competente.
***************************************************************************************************

ADI CERUTTI E WALDIR BLAU: (Projeto de Lei CM N° 031-03/2019)
- Projeto de Lei CM N° 031-03/2019 – Dispõe sobre serviços de terraplanagem,
aterramento e colocação de materiais para empresas da cidade de Lajeado.
PAULO ADRIANO DA SILVA E CARLOS EDUARDO RANZI: (Projeto de Lei
CM N° 032-03/2019)
- Projeto de Lei CM N° 032-03/2019 – Concede remissão de 100% no Imposto
Predial e Territorial Urbano – IPTU para imóveis declarados com áreas de viela
pluvial ou viela sanitária.
SERGIO MIGUEL RAMBO: (Projeto de Lei CM N° 033-03/2019)
- Projeto de Lei CM N° 033-03/2019 – Altera dispositivos da Lei n° 96720, de 12 de
dezembro de 2001.
*********************************************************************************
ANTÔNIO MARCOS SCHEFER (Req. 174/2019 e Ind.067)
Req. 174/2019 – Solicita ao Poder Executivo, o motivo de não estarem sendo feitas
as substituições de lâmpadas queimadas, tendo em vista que há requerimentos
desde novembro de 2018 que ainda não foram feitos, visto que essa situação gera
grandes transtornos aos moradores que pagam iluminação pública, e não tem em
suas ruas.
- SEDETAG: Recolhimento de lixo verde localizado na Rua Antônio Solleti, no
bairro Campestre, visto que além de obstruir a passagem o mesmo está gerando a
proliferação de insetos e animais peçonhentos no local.
- SEOSP: Limpeza e roçada da Rua Comandante Wagner no bairro Alto do
Parque. E também a retirada de uma lixeira em frente à casa nº 608, solicitação
feita a pedido dos moradores da mesma.
- SEOSP/SEDETAG: Solicita que seja estudada a possibilidade de colocação de
algum tipo de abrigo (telhado) em frente ao Posto de Saúde do bairro Campestre,
para que os pacientes tenham onde ficar para aguardar em dias de chuva pelas
fichas de consulta.
- SEDETAG: Limpeza e roçada nos endereços citados abaixo, tendo em vista que o
mato está altíssimo nestes locais.
* Rua 25 de Julho, no bairro Americano.

* Rua Barrão do Triunfo, no bairro Americano.
- SEOSP: Substituição de lâmpada queimada na Rua Silvestre Purper,
proximidades da residência nº 48, no bairro São Bento, pois os moradores
reclamam da insegurança no local devido à falta de iluminação.
WALDIR BLAU (Req. 175/2019)
Req. 175/2019 – Solicita a Secretaria de Obras, que verifique o contrato com a
empresa de Iluminação e que seja analisado o material utilizado, pois estão
ocorrendo danos logo após os consertos.
PAULO ADRIANO DA SILVA (Req. 176/2019 e Ind. 068)
Req. 176/2019 – Solicita a Secretaria de Administração, que nos forneça cópia do
Decreto Municipal n° 1.258 de 07 de janeiro de 1974.
- SEOSP: Troca/colocação de lâmpadas queimadas no seguinte endereço:
* Avenida Ervino Hermann, nº 148, Bairro Hidráulica;
- SEOSP: Recolhimento de entulhos e lixo verde no seguinte endereço:
* Rua Edwin Dahmer, fundo do Colégio Alfredo Lopes, Bairro Morro 25.
ERNANI TEIXEIRA DA SILVA (Req. 177/2019 e Ind. 069)
Req. 177/2019 – Requer o envio de ofício ao Diretor do DAER, solicitando a
limpeza e a roçada das valetas e do acostamento da ERS 413, trecho entre a cidade
de Lajeado e Santa Clara do Sul. Fotos Anexas.
- Solicita a colocação de um banco (assento) no abrigo (parada de ônibus),
juntamente à Academia ao Ar Livre, na Av. Castelo Branco, na Cohab – Bairro
Moinhos. Pois os usuários da mesma, estão se sentando numa pedra, no aguardo
do ônibus. Foto Anexa.
- Solicita a construção de uma boca de lobo na canalização, na Rua 1º de Maio, ao
lado do Posto de Saúde, no Bairro São Bento. Isso, para evitar o trancamento e a
entrada de entulhos. Foto Anexa.
- Solicita o conserto da calçada de passeio, na Rua 1º de Maio, em frente a EMEI
Pequeno Aprendiz, no Bairro São Bento. Fotos Anexas.
- Solicita a recolocação da placa indicativa da Rua denominada Augusto Adolfo
Scherer, no Bairro São Bento, para a identificação da rua referida. Foto Anexa.

- Solicita a colocação de dois braços suporte com lâmpadas, nos dois postes
localizados na Rua Equador, nas proximidades dos nºs. 34 e 662, no Bairro Das
Nações. Conforme o protocolo de nº 3409, datado em 13/02/2019.
- Solicita a troca da tela de proteção, no campo de futebol, na Av. Castelo Branco,
ao lado da Academia ao Ar Livre, na Cohab – Bairro Moinhos. Fotos Anexas.
- Solicita a recolocação dos canos de esgoto, na Rua Equador, próximo ao nº 049,
no Bairro Das Nações.
- Solicita o aumento da entrada do portão no Posto de Saúde, na Rua 1º de Maio,
no Bairro São Bento, pois a entrada atual é muito estreita. Foto Anexa.
WALDIR SÉRGIO GISCH (Ind. 070)
- SEDETAG: Solicita o recolhimento de lixo verde e entulhos nos bairros Olarias,
Campestre, Santo André e no São Cristovão.
- SEDETAG: Solicita o recolhimento de entulhos (móveis velhos) em toda a Av.
Beira Rio e Rua Delfino dos Santos Costa, em frente a Pracinha, no Bairro
Conservas.
NILSON DO ARTE (Req. 178 e 179/2019 e Ind. 071)
Req. 178/2019 – Requer o envio de ofício a RGE, solicitando a realocação de um
poste da rede de energia localizado em frente ao estacionamento comercial do
estabelecimento Casa de Carnes Sabor do Pampa, situado na Av. Carlos Sphor
Filho nº 1080, no bairro Moinhos. O mesmo obstrui o estacionamento e está fora
de localização. O seu devido local é na divisa de lotes, e não no meio, onde se
encontra, causando transtornos aos usuários do estacionamento e aos
proprietários do estabelecimento comercial.
Req. 179/2019 – Solicita espaço para falar sobre o Canil Municipal.
- SEOSP: Troca de lâmpada na rua Igrejinha, em frente ao nº 315, no bairro Santo
Antônio.
- SEOSP: Conserto da sinaleira da Av. Arnoldo Uhry, no Bairro Jardim do Cedro.
A mesma está a uma semana com problemas.
- SEOSP: Troca de lâmpada na praça do chafariz em frente à Igreja Evangélica
Assembleia de Deus.
- SEOSP: Conserto do asfalto na Av. Benjamim Constant próximo ao Hélio
Automóveis.

- SEOSP: Recolhimento de lixo verde e entulhos no interior do bairro Santo
Antônio.
CARLOS EDUARDO RANZI E ARILENE MARIA DALMORO (Req. 180 e
181/2019)
Req. 180/2019 – Solicita a realização de Sessão Solene para entrega da “Comenda
Doutora Regina Aesse Nöthen”, em homenagem à Ana Rita da Silva Azambuja.
Ana nasceu em 02/01/1972, no município de Júlio de Castilhos/RS e desde
criança teve vontade muito forte de fazer algo que não fosse somente para si.
Mesmo sendo de família carente, percorria bairros pobres todos os sábados para
visitar famílias e entregar pães e bolachas que sua mãe fazia. Cursou magistério,
mas não concluiu, passando a trabalhar na área financeira e administrativa. Por
motivos pessoais, teve que abandonar a carreira profissional. Buscando fazer algo
que contribuísse para a sociedade, passou a ajudar animais, que, em sua visão,
podem mudar a vida das pessoas e serem um grande exemplo de amor, perdão,
compaixão, amizade, respeito e fidelidade, refletindo essa ajuda também nas
pessoas e na saúde pública.
Em 2014 fundou a ONG APAMA e abriu sua
casa para abrigar cães resgatados de abandono ou vítimas de maus-tratos,
inclusive auxiliando a própria Secretaria do Meio Ambiente no atendimento e
recolhimento de animais. Atualmente, são abrigados em torno de 250 animais na
sede da APAMA, que já realizou a doação de mais de 3.000 cães.
Req. 181/2019 – Solicita ao Poder Executivo e à Stacione Rotativo, que seja incluído
no aplicativo da empresa que administra o estacionamento rotativo na cidade, a
tolerância de 5 minutos para a o início da cobrança do estacionamento.
SERGIO MIGUEL RAMBO (Req. 182/2019 e Ind. 072)
Req. 182/2019 – Solicita o envio de ofício à CCR VIA SUL, Concessionária das
Rodovias Integradas do Sul S.A, situada na Av. Dos Estados nº 1383, 3º Andar,
Bairro São João, Cidade de Porto Alegre-RS, CEP 90200-001, convidando-os para
fazer uso da tribuna livre na Câmara de Vereadores de Lajeado para explanar
sobre;
* Quais obras serão contempladas ao longo da BR 386.
* Prioridade nos primeiros 5 anos, trecho compreendido entre a Cidade de lajeado
à Cidade de Marques de Souza.
- SEOSP: Troca de lâmpada na Rua Osvaldo José Schultz 1º poste, esquina com a
Elecir José Cassule, no Bairro Conventos.
- SEOSP: Troca de lâmpada na Rua Arno Stange esquina com a Rua Elecir José
Cassule, no Bairro Conventos.

- SEOSP: Troca de lâmpada na Rua Elecir José Cassule nº 755, no Bairro
Conventos.
SEOSP: Troca de lâmpada na Rua 11 de Junho nº 77, no Bairro São Cristovão.
SEOSP: Troca de lâmpada na Rua Paul Opplinger nº 100, no Bairro São Cristovão.
SESP: Verificar o motivo da placa de nome de Rua Edmundo Auler no Bairro
Imigrante, ter sido retirada a 1 ano e até agora não foi recolocada. Moradores estão
reivindicando a recolocação da mesma.
*****************************************************************************************
Sala Presidente Tancredo de Almeida Neves, 16 de abril de 2019.

