
        CÂMARA DE VEREADORES DE LAJEADO 
          Estado do Rio Grande do Sul 
 

   Sessão Ordinária realizada no dia   27/08/2019 
 

      BOLETIM Nº  030-03/2019 

               E X P E D I E N T E 

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

PODER EXECUTIVO: 
 

- Ofício n°666-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº 443/2019 do vereador Ederson 
Fernando Spohr,  a Secretaria da Saúde encaminha-lhe a lista anexa, contendo os 
nomes dos agentes comunitários de saúde e seus respectivos bairros de atuação. 
 
- Ofício n°667-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº  414 e 415/2019 do vereador 
Carlos Eduardo Ranzi, em atenção ao ofício 414/2019, a Procuradoria-Geral do 
Município informa que a referida auditoria encontra-se em andamento, tendo já 
apresentando os estudos técnicos, porém o laudo conclusivo ainda encontra-se 
pendente.Quanto ao ofício 415/2017, a Procuradoria-Geral do Município informa 
que o presente requerimento já foi respondido, por meio do ofício n° 0363-
03/2019. 
***************************************************************************************************** 

WALDIR BLAU: (Projeto de Lei CM N° 069-03/2019) 
 
- Projeto de Lei CM N° 069-03/2019 – Denomina de Rua Ângelo Scherer, a Rua 
“E” localizada no Loteamento Residencial Purper, Loteamento Johann e 
prolongamentos no bairro São Bento. 
 
EDERSON FERNANDO SPOHR: (Projeto de Lei CM N° 070-03/2019) 
 
- Projeto de Lei CM N° 070-03/2019 – Denomina de Rua Arnoldo Purper a Rua 
“A”, localizada no Loteamento Purper, situado no bairro São Bento – Lajeado. 
******************************************************************************* 
SERGIO MIGUEL RAMBO (Req. 443/2019) 
 

Req. 443/2019 – Solicita espaço para falar sobre os cortes no orçamento dos 
Institutos Federais Sul Rio Grandenses. 
 
WALDIR BLAU (Req. 444/2019) 
 



Req. 444/2019 – Solicita a Secretaria de Saúde juntamente a Secretaria de Obras, 
que providencie uma rampa de acesso para cadeirantes no posto de Saúde do 
bairro Conservas. E também veja se a necessidade instalação destas rampas em 
outros postos de Saúde de nossa cidade. 
 
ADI CERUTTI (Ind. 138) 
 
- Solicita a Administração Municipal que melhore a iluminação no campo de 
futebol na área verde do Bairro Planalto, com a chegada do verão muitos 
moradores do Bairro usam este espaço para a prática de esportes e lazer no fim do 
dia.  
 
CARLOS EDUARDO RANZI (Req. 445, 446, 447 e 448/2019) 
 
Req. 445/2019 – Solicita ao Poder Executivo, informações (previsão de início das 
obras e valor a ser investido) a respeito do fechamento do ginásio de esportes da 
Escola Municipal de Educação Lauro Mathias Müller. 
 
Req. 446/2019 – Solicita ao Poder Executivo, que informe a quantidade de vagas 
em escolas de educação infantil adquiridas pelo município, quantas vagas 
pretende-se adquirir e qual a forma na qual a Secretaria de Educação está 
conduzindo este processo. 
 
Req. 447/2019 – Solicita ao Poder Executivo, ações imediatas no sentido de reduzir 
a fila de espera por consultas, exames e cirurgias na rede pública de saúde, 
ampliando os investimentos específicos para este fim e / ou firmando convênio 
com clínicas médicas. Atualmente, mais de 9 mil pessoas aguardam por exames 
ou consultas com especialistas. Na lista para consulta médica, são 5.870 pacientes. 
As especialidades com maior espera são gastroenterologistas (759 pacientes), 
cirurgião geral (626) e cardiologista (550). Já para exames, a lista tem 3.931 
pacientes. As maiores demandas são por ultrassonografias abdominal (868) e 
mamária bilateral (590), além de mamografia para rastreamento (527). 
 
Req. 448/2019 – Requer o envio de ofício ao Hospital Bruno Born, solicitando a 
lista de espera por cirurgias pela rede pública de Saúde do município de Lajeado, 
conforme resposta encaminhada pelo Poder Executivo através do ofício nº 
470/2019. 
 
ERNANI TEIXEIRA DA SILVA (Req. 449 e 450/2019 e Ind. 139) 
 
Req. 449/2019 – Requer o envio de ofício à Empresa de Telecomunicações OI, 
solicitando a remoção do orelhão, situado na Rua Octávio Trierweiler, em frente à 



residência de nº 1183, no Bairro Jardim do Cedro, pois o mesmo está inativo, nem 
aparelho tem e ainda atrapalha na calçada de passeio. Foto Anexa. 
 
Req. 450/2019 – Requer o envio de ofício ao Presidente da Certel Energia, Sr. 
Erineo José Hennemann, solicitando a colocação de um poste de concreto e braço 
suporte com lâmpada, na Rua Carla Tessmann, no Bairro Jardim do Cedro, pois 
ali há muitas moradias, e por falta de iluminação, o local fica muito muito escuro à 
noite. Foto Anexa. 
 
- Reitera o pedido de instalação de um abrigo (parada de ônibus), na Rua Paulo 
Emílio Thiesen, em frente ao Prédio Terra Cota, de nº 1198, no Bairro Olarias. Foto 
Anexa. 
 
- Solicita a colocação de duas lixeiras, em frente ao Prédio Terra Cota, na Rua 
Paulo Emílio Thiesen, nº 1198, no Bairro Olarias. Foto Anexa. 
 
- Solicita a colocação de mais uma lixeira, na Rua Emílio Haas, na Área Verde, em 
frente à residência de nº 385, no Bairro Jardim do Cedro. Pois a extensão da rua é 
de 600m, e tem apenas duas lixeiras, devido a isso, pede-se a colocação de mais 
uma, na área referida. Foto Anexa. 
 
- Reitera o pedido de que seja completado o calçamento, na Rua Octávio 
Trierweiler, esquina com a Rua Carla Tessmann, no Bairro Jardim do Cedro. Fotos 
Anexas. 
 
- Solicita a reforma do calçamento, na Rua Leopoldo Heineck, no Bairro Centro, 
todo trajeto da mesma, pois ela se encontra totalmente esburacada. 
 
ILDO PAULO SALVI (Req. 451/2019) 
 
Req. 451/2019 – Reitera ao Sr. Prefeito Marcelo Caumo, a informação, de que esta 
Casa de Leis tem se esmerado em economizar, gastando estritamente o necessário 
para o bom funcionamento dos trabalhos legislativos, tendo novamente a previsão 
de sobra substancial de recursos nesta Sessão Legislativa, em valores aproximados 
aos devolvidos nas Sessões anteriores, sendo que há consenso deste colegiado em 
indicar ao Digníssimo Prefeito a aplicação imediata de R$ 1.000.000,00 (um milhão 
de Reais) na área da saúde, para complementar, ou custear consultas, exames e 
cirurgias consideradas eletivas. Salientamos que na rubrica destinada a Sede 
Própria, Obras e Instalações possuímos mais de R$ 1.700.000,00 de recurso parado 
e sem previsão de ser utilizado para a devida finalidade, enquanto quase três mil 
lajeadenses aguardam consultas com especialistas, exames e tratamento adequado 
dos seus quadros clínicos, inclusive com processo cirúrgico, quando constatado 
ser necessário. Sendo o que tínhamos a solicitar. 



 
ANTÔNIO MARCOS SCHEFER (Req. 452/2019 e Ind. 140) 
 
Req. 452/2019 – Solicita ao Poder Executivo, que seja estudada a possibilidade de 
colocação de câmeras de monitoramento na passarela de pedestres localizada na 
BR386, em frente ao Shopping Lajeado, visto que isso traria mais segurança aos 
utilizadores e também consecutivamente a diminuição dos furtos no local. 
 
-SEOSP: Solicita a substituição de lâmpadas queimadas nos endereços citados 
abaixo, tendo em visto o perigo devido à falta de iluminação nestes locais. 
* Rua General Osório, proximidades das residências nº 128 e nº144, no bairro 
Centro. 
 
- SEDETAG: Solicita o recolhimento de lixo verde localizado na Rua João Alberto 
Roos, proximidades da residência nº 25, no bairro Conventos, visto que além de 
obstruir a passagem o mesmo está gerando a proliferação de insetos e animais 
peçonhentos no local. 
 
- TRÂNSITO: Solicita a colocação de dois quebra-molas ou de algum outro tipo de 
redutor de velocidade, na Rua Luiz Stein no bairro Jardim do Cedro, pois os 
moradores reclamam do perigo de acidentes devido à alta velocidade que os 
veículos circulam no local. 
 
NILSON DO ARTE (Ind. 141) 
 
- Solicita a pintura e limpeza nas paradas de ônibus de alvenaria existentes na Av. 
Beira Rio, em toda a sua extensão, desde a rua Rio Branco, até a rua da Divisa. 
 
- SEOSP: Solicita os consertos dos buracos na Rua Mauricio Cardoso, em frente 
ao nº 96, no Bairro São Cristóvão. 
 
- SEOSP: Patrolamento e colocação de material na Av. dos Ipês, na parte sem 
pavimentação, no Bairro Moinhos D’agua. 
 
- SEOSP: Troca das lâmpadas na rua Ibiaçú, em frente ao nº 50 e nº62, no Bairro 
Santo Antônio. 
 
- SEOSP: Troca das lâmpadas no final da rua Bom Jesus, próximo ao nº 220, no 
Bairro Santo Antônio. 
 
- SEOSP: Troca das lâmpadas na rua Bernardino Pinto, em frente a SLAN, no 
Bairro Santo Antônio. 
**************************************************************************************************** 



         Sala Presidente Tancredo de Almeida Neves, 27 de agosto de 2019. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


