
        CÂMARA DE VEREADORES DE LAJEADO 
          Estado do Rio Grande do Sul 
 

   Sessão Ordinária realizada no dia   04/02/2020 
 

      BOLETIM Nº  001-04/2020 

               E X P E D I E N T E 

************************************************************************************************ 
PODER EXECUTIVO: 
 
 - Ofício nº 0047-04/2020 GAP – Poder Executivo encaminha Veto ao Projeto de Lei 
CM nº 093-03/2019, que: Dispõe sobre as mensagens justificativas dos Decretos do 
Poder Executivo referentes as aberturas de Créditos Orçamentários”. 
 
- Ofício n°0908-04/2020 - Em resposta ao Ofício nº719/2019 do vereador Waldir 
Sérgio Gisch e Ofício 724/2019 do vereador Antonio Marcos Schefer,  em atenção aos 
ofícios acima referidos, a SEPLAN informa que os proprietários dos lotes foram 
notificados para que providenciem a limpeza e roçada dos mesmos. 
 

- Ofício n°0911-04/2020 - Em resposta ao Ofício nº 734 e 735/2019 do vereador Carlos 
Eduardo Ranzi, a SEPLAN informa que o estudo do Plano Diretor de Lajeado passou 
por inúmeras fases, tal como prevê o Estatuto das Cidades quando exige que o seu 
processo de desenvolvimento seja feito a partir da visão do maior número possível 
de integrantes da comunidade, de modo a constituir um processo democrático na sua 
construção. 
 
- Ofício n°0019-04/2020 - Em resposta ao Ofício nº 647/2019 do vereador Carlos 
Eduardo Ranzi, Ofícios 649 e 650/2019 do vereador Antônio Marcos Schefer, Ofício 
652/2019 do vereador Nilson Do Arte e Ofício 653/2019 do vereador Jones Barbosa 
da Silva,     em atenção aos ofícios 647 e 649/2019, a Secretaria da Saúde informa que 
realizou vistoria e manutenção na unidade de saúde do bairro São Bento, finalizada 
em 25/11/2019, ao custo total de R$ 3.685,00.No que se refere ao ofício 650/2019, a 
Secretaria da Saúde informa que atualmente existe o sistema de plantão e sobreaviso 
para os casos de transferência de pacientes da Unidade de Pronto Atendimento de 
Lajeado – UPA 24 horas para o hospital de referência, conforme regulação. Nos casos 
de urgência e emergência, se faz necessário transporte especializado, sendo acionado 
o SAMU – Serviço de Atendimento Móvel de Urgência.No que se refere ao ofício 
652/2019, a Secretaria da Saúde informa que encaminhou pedido de compra de uma 
“bituqueira” para ser instalada na Unidade de Pronto Atendimento de Lajeado – 
UPA 24 horas.Quanto ao ofício 653/2019, a Secretaria da Saúde  informa que a 
mesma será avaliada. 
 
- Ofício n°0026-04/2020 - Em resposta ao Ofício nº755/2019 do vereador Waldir Blau,     



o Departamento de Trânsito informa que a quantidade de placas a serem 
confeccionadas é variável, a depender da quantidade de novas ruas a denominar, 
bem como, substituir ou repor. 
 
- Ofício n°0027-04/2020 - Em resposta ao Ofício nº756/2019 do vereador Antônio 
Marcos Schefer, a Secretaria da Saúde informa que em razão de convênio firmado 
com o Estado, os pacientes são encaminhados ao Centro de Especialização de 
Reabilitação. 
  

- Ofício n°0029-04/2020 - Em resposta ao Ofício nº682/2019 do vereador Adi Cerutti 
e Ofícios 685, 692 e 693/2019 do vereador Paulo Roberto Schneider,  em atenção ao 
ofício 682/2019, a SEOSP informa que a solicitação foi atendida.No que se refere ao 
ofício 685/2019, a SEOSP informa que a solicitação encontra-se em análise.Em 
atenção ao ofício 692/2019, a SEOSP informa que os eucaliptos foram destinados ao 
referido local para armazenagem.Quanto ao ofício 693/2019, a SEOSP informa que a 
mesma será avaliada. 
 

- Ofício n°0030-04/2020 - Em resposta ao Ofício nº 581, 582 e 594/2019 do vereador 
Sergio Miguel Rambo, ao Ofício 584/2019 do vereador Carlos Eduardo Ranzi e Ofício 
592/2019 do vereador Sergio Luiz Kniphoff, em atenção ao ofício 581/2019, a SEOSP 
informa que em reunião com os moradores da referida rua, estes optaram pela 
pavimentação comunitária e já encaminharam o requerimento de pavimentação.No 
que se refere ao ofício 582/2019, a SEOSP  informa que irá providenciar os 
reparos.Em atenção ao ofício 594/2019, a SEOSP informa que reterá 25% do valor 
contratado para pagamento dos custos de reparo. O engenheiro civil Carlos Jaeger é 
o servidor responsável pela fiscalização da obra. No que se refere ao ofício 584/2019, 
a SEOSP agradece a indicação.Quanto ao ofício 592/2019, a Secretaria da Saúde 
informa que a avaliação da qualidade da água destinada ao consumo humano é 
realizada por meio de auditoria de dados produzidos pelas companhias ou 
associações de abastecimento de água, ou ainda a partir da coleta e análise de 
amostras de água da rede de distribuição.  No relatório anexo, consta a relação das 
Soluções Alternativas Coletivas – SAC. 
 

- Ofício n°0031-04/2020 - Em resposta ao Ofício nº 753/2019 do vereador Carlos 
Eduardo Ranzi,   o Poder Executivo informa que para responder a solicitação contida 
se faz necessário que o nobre edil indique as partes contratadas. 
 

- Ofício n°0036-04/2020- Em resposta ao Ofício nº 639 e 640/2019 do vereador Wolnei 
Pedro Vasques da Cunha,  em atenção ao ofício 639/2019, a Secretaria de Obras e 
Serviços Públicos  informa que a mesma será verificada.Quanto ao ofício 640/2019, o 
Departamento de Serviços Urbanos informa que a solicitação já foi atendida. 
 

- Ofício n°0046-04/2020 - Em resposta ao Ofício nº762/2019 do vereador Carlos 
Eduardo Ranzi,  o Poder Executivo agradece a indicação. 
 

- Ofício n°0020-04/2020 - Em resposta ao Ofício Resposta ao Ofício 670/2019 do 
vereador Antônio Marcos Schefer,  a Secretaria da Saúde informa que atualmente a 



Estratégia de Saúde da Família do bairro Conventos possui dois profissionais 
médicos. 
 

 Ofício  n°0021-04/2020 - Em resposta ao Ofício Resposta ao Ofício 691/2019 do 
vereador Paulo Roberto Schneider,  a Secretaria da Saúde informa que atualmente a 
Estratégia de Saúde da Família do bairro Moinhos conta com atendimento de duas 
profissionais médicas, sendo uma médica pelo Programa Mais Médicos e outra 
médica de apoio terceirizada (Assistência Profissional em Saúde – APS Univates). 
 

 Ofício n°0022-04/2020 - Em resposta ao Ofício 721/2019 do vereador Waldir Blau,  o 
Poder Executivo informa que foram encaminhados esclarecimentos ao Poder 
Legislativo por meio do ofício n° 0027-04/2020. 
 

 Ofício n°0023-04/2020 - Em resposta ao Ofício 717 e 722/2019 do vereador Nilson Do 
Arte, Ofício 718/2019 do vereador Waldir Sérgio Gisch e Ofício 725/2019 do 
vereador Paulo Adriano da Silva,  em atenção ao ofício 717/2019, o Departamento de 
Trânsito informa que, em função do semáforo localizado na rua Cel. Júlio May, 
esquina com a Avenida Benjamin Constant, torna-se impossível a implantação de um 
sistema de veículos no contrafluxo.  Cabe salientar, que a retirada de vagas de 
estacionamento causaria prejuízo e transtornos ao comércio local e ao próprio 
colégio.No que se refere ao ofício 722/2019, o Departamento de Trânsito informa que 
já existe um quebra-molas instalado no local.Em atenção ao ofício 718/2019, o 
Departamento de Trânsito informa que o local está inserido na área de abrangência 
do estacionamento rotativo pago.Quanto ao ofício 725/2019, o Departamento de 
Trânsito informa que o semáforo instalado no local foi implantado para fins de 
organização do fluxo de trânsito de veículos e pedestres, em atendimento a uma 
solicitação da Associação de Moradores do Bairro Centro. 
 

 Ofício n°0024-04/2020 - Em resposta ao Ofício747/2019 da vereadora Arilene Maria 
Dalmoro,  a Secretaria de Obras e Serviços Públicos informa que a mesma será 
avaliada. 
 

Ofício n°0025-04/2020 - Em resposta ao Ofício 758/2019 do vereador Ernani Teixeira 
da Silva,  a SEPLAN informa que o proprietário do lote foi notificado para que 
providencie a execução da calçada de passeio público. 
 

 Ofício n°0049-04/2020 - Resposta de complementação ao ofício n°. 0867-03/2019,  a 
SEMA informa que a Comissão da Arborização Urbana emitiu parecer favorável ao 
plantio de árvores na avenida Benjamin Constant, para futuro “túnel verde”, o qual 
ocorrerá no ano de 2020. 
 

 Ofício n°0051-04/2020 - Em resposta ao Ofício 753 e 754/2019 do vereador Sergio 
Kniphoff, em atenção ao ofício 753/2019, a SEMA informa que as despesas realizadas 
com o tratamento de chorume, no período de 30/08/2017 a 16/12/2019, totalizam o 
investimento de R$ 4.156.908,00 .Quanto ao ofício 754/2019, o Poder Executivo 
agradece a indicação. 
 



Ofício n°0055-04/2020 - Em resposta ao Ofício 736/2019 do vereador Carlos Eduardo 
Ranzi,  a Secretaria da Saúde informa que está sendo concluído o Portal da Saúde. 
 

Ofício n°0056-04/2020 - Em resposta ao Ofício 702 e 706/2019 do vereador Carlos 
Eduardo Ranzi e Ofício 707/2019 do vereador Antonio Marcos Schefer,   em atenção 
ao ofício 702/2019, a Secretaria da Saúde informa que o Portal da Saúde está sendo 
finalizado.No que se refere ao ofício 706/2019, a Secretaria da Saúde informa que 
está acompanhando o aumento de demanda da Unidade de Pronto Atendimento de 
Lajeado – UPA 24 horas, bem como o seu perfil de atendimentos, onde foi possível 
constatar, além da demanda pediátrica, demanda em áreas como transtorno mentais, 
circulatórios e cirúrgicos.Sendo assim, neste momento, a SESA  entende que os 
atendimentos devem ser  prestados por médico clínico com capacitação nas diversas 
áreas de demanda.Quanto ao ofício 707/2019, a Secretaria da Saúde informa que 
repassará a mesma à Sociedade Beneficência e Caridade de Lajeado (Hospital Bruno 
Born), responsável pelas cirurgias. 
 

Ofício n°0057-04/2020 - Em resposta ao Ofício 578 e 580/2019 do vereador Antonio 
Marcos Schefer e Ofícios 583 e 595/2019 do vereador Carlos Eduardo Ranzi,  em 
atenção ao ofício 578/2019, a Secretaria da Saúde informa que existe liminar em favor 
da venda de alimentos, assim como de outros produtos de conveniência, em 
drogarias.  No que se refere ao ofício 580/2019, a Secretaria da Saúde informa que o 
Posto de Saúde do Montanha conta com duas equipes de Estratégia de Saúde da 
Família (ESF Montanha I e ESF Montanha II), sendo que cada uma delas possui 
atendimento de profissional médico.Em atenção ao ofício 583/2019, a Secretaria da 
Saúde informa que encaminhou comunicação interna ao Conselho Municipal de 
Saúde.Quanto ao ofício 595/2019, a Secretaria da Saúde encaminha-lhe a lista de 
espera por cirurgias na rede pública de saúde de Lajeado, contendo a especialidade 
médica, o nome e a quantidade do procedimento cirúrgico, bem como o prestador de 
referência para estas cirurgias. 
************************************************************************************************ 
FEDERAIS: 
 
CAIXA FEDERAL – Ofício nº1150/2019/REGOVNH – Assunto: Crédito de Recursos 
Financeiros – Orçamento Geral da União. Notificamos a V.Exa. O crédito de recursos 
financeiros, sob bloqueio, em 23/12/2019, no valor de R$ 218.831,72,  firmado com o 
município de Lajeado, no âmbito do Programa Esporte e Grandes Eventos 
Esportivos. 
********************************************************************************************** 
ESTADUAIS: 
 
EMPRESA OI - Em resposta  ao Ofìcio nº 617-03/2019, que solicita  a substituição do 
poste de madeira por poste de concreto, na Rua Henrique Stein Filho, Bairro 
Conservas, informamos que a solicitação foi atendida.  
 

Em resposta  ao Ofìcio nº 607-03/2019, que solicita  a substituição  do poste de 
madeira por poste de concreto, na Praça de Lazer, em frente à Emei Risque e 
Rabisque, no Bairro Centro foi atendida.  



 

DAER - Em resposta ao Ofício nº 761-03/2019, o qual deu origem ao processo nº 
20/0435-0000489-0 e que encaminha  Moção de Apoio ao pleito, da Associação de 
Moradores do Bairro Conventos pela municipalização da rodovia ERS-421, 
encaminho para conhecimento desta Casa Legislativa a Resolução nº 3341, que 
estabelece o Roteiro de Municipalização de trecho rodoviário.  
 
- Presidente ADPERGS -  Associação dos Defensores Públicos do Estado do Rio 
Grande do Sul,  Sra. Juliana Coelho de Lavigne encaminha ofício que segue: 
No dia 19 de maio, é comemorado o Dia Nacional da Defensoria Pública, segundo a 
Lei nº 10.448, de 9 de maio de 2002.Anualmente, milhares de gaúchos procuram o 
atendimento da Defensoria Pública, em todo o Estado, nas diversas áreas do Direito – 
família, moradia, saúde, consumidor, criança e adolescente, criminal, direitos 
humanos, violência contra a mulher, ambiental e outras, tendo ultrapassado, no 
último ano, a marca de 1,3 milhão de atendimentos. São cidadãos que se encontram 
em situação de vulnerabilidade e necessitam da assistência jurídica e jurisdicional da 
Instituição.Em pesquisa realizada pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) EM 2019, 
INTITULADA  ¨Estudo Sobre a Imagem do Poder Judiciário Brasileiro¨, a Defensoria 
Pública foi apontada com 78% de aprovação, maior índice obtido na avaliação pela 
sociedade.Em vários locais do país, a iluminação verde (cor da Defensoria Pública) é 
adotada no mês de maio em prédios e monumentos públicos para homenagear estes 
profissionais e a Instituição.Considerando a importância da data e o reconhecimento 
da Instituição, solicitamos que, dos dias 18 a 22 de maio, seja adotada a cor verde na 
iluminação da Câmara Municipal, dedicando uma semana de homenagem à 
Defensoria Pública. 
************************************************************************************************* 
SERGIO LUIZ KNIPHOFF: (Projeto de Lei CM N° 001-04/2020) 
  
- Projeto de Lei CM N° 001-04/2020 – Denomina de Parque Dr. Ney Santos Arruda, o 
parque da orla Taquari, localizado no bairro Centro, no município de Lajeado. 
 
ERNANI TEIXEIRA DA SILVA: (Projeto de Lei CM N° 002-04/2020) 
  
- Projeto de Lei CM N° 002-04/2020 – Dispõe sobre a criação da “Creche para Idoso”, 
no âmbito do Município. 
 
ILDO PAULO SALVI: (Projeto de Lei CM N° 003-04/2020) 
  
- Projeto de Lei CM N° 003-04/2020 – Denomina de Parque Antônio Fialho de Vargas 
a bacia do Arroio do Engenho, iniciando no entroncamento com a Rua Saldanha 
Marinho até encontrar o Rio Taquari. 
 
LORIVAL EWERLING DOS SANTOS SILVEIRA: (Projeto de Lei CM N° 004-
04/2020) 
  
- Projeto de Lei CM N° 004-04/2020 – Institui a Semana de Sensibilização à Doação 
de Órgãos e Tecidos e Construção da Cultura Doadora. 



LORIVAL EWERLING DOS SANTOS SILVEIRA (Req. 001, 002, 003 e 004/2020) 
 
Req. 001/2020 – Requer o envio de ofício aos Diretores Presidentes do IPE Prev, 
Sr.José Guilherme Kliemann e do IPE Saúde, Sr.Marcos Vinicius Vieira de Almeida, 
solicitando a reabertura do Escritório do IPE em Lajeado, tendo em vista a grande 
demanda de serviços, outrora prestados pelo escritório do IPE que encerrou suas 
atividades neste município, bem como pela distância dos locais de atendimento. 
 
Req. 002/2020 – Solicita o envio de ofício à Reitoria da Univates, extensivo a todo 
corpo docente, discente, funcionários e colaboradores, cumprimentando e 
parabenizando a instituição pelo aniversário de 51 anos, ocorrido no dia 17 de janeiro 
de 2020. 
 
Req. 003/2020 – Solicita ao Poder Executivo/Sr. Prefeito Municipal, a possibilidade 
de que se faça contato com os Diretores Presidentes do IPE Prev, Sr.José Guilherme 
Kliemann e do IPE Saúde, Sr.Marcos Vinicius Vieira de Almeida, no sentido de que 
se viabilize a cedência de um funcionário público municipal, bem como um espaço, 
para prestação de serviços do IPE. Tal solicitação dá-se, tendo em vista a grande 
demanda destes serviços, outrora prestados em nosso município pelo escritório do 
IPE que encerrou suas atividades, bem como pela distância dos locais de 
atendimento. 
 
Req. 004/2020 – Solicita o envio de ofício à Igreja Evangélica Assembléia de Deus de 
Lajeado, cumprimentando o Pastor Presidente, Sr. Daniel Fich, bem como a todos os 
membros da Igreja, pela realização do Culto Cívico em Ação de Graças, alusivo ao 
aniversário de 129 anos do município, em cerimônia realizada no dia 26/01 
(Domingo), às 19h, no Templo Matriz. 
 
Req. 020/2020 – Solicita a Mesa Diretora, haja visto a transferência do Padre Antônio 
Puhl, que esta Casa Legislativa preste uma homenagem, com a entrega de uma placa, 
parabenizando e agradecendo pelos 22 anos de serviços prestados a toda 
comunidade Lajeadense, no comando da Paróquia Santo Inácio de Loyola. 
 
Req. 021/2020 – Solicita a Mesa Diretora, que determine a formação de uma 
Comissão Temporária para adequação do Regimento Interno desta Casa Legislativa à 
Lei Orgânica Municipal. 
 
WALDIR GISCH (Req. 005, 006, 007 e 008/2020) 
 
Req. 005/2020 – Solicita a Secretaria de Segurança Pública, a instalação de um 
semáforos nos endereços abaixo: 
* Cruzamento da Rua João Abott com a Rua Santos Filho, no bairro Centro junto ao 
Parque dos Dick, devido ao grande fluxo de veículos no local, bem como o elevado 
número de acidentes que ali ocorrem. 
 
* Cruzamento da Av. Benjamin Constant com a Rua Santos Filho, sentido Prédio do 
Genes Work & Shop para a Banca Central, localizada neste cruzamento. Há um 



grande fluxo veículos, colocando em risco os pedestres que atravessam a via neste 
local. 
 
Req. 006/2020 – Solicita a Secretaria de Segurança Pública, setor de Trânsito, que 
estude a possibilidade de instalação de placas de trânsito indicativas de “Área 
alagável” (conforme modelo anexo), nas Ruas Cap. Leopoldo Heineck, Av. Décio 
Martins Costa e suas proximidades. Nestes locais muitos condutores de veículos de 
fora do município e que desconhecem que estas áreas estão sujeitas a alagamentos 
em enxurradas e/ou enchentes, estacionam seus carros e acabam tendo transtornos 
durante estes eventos de alagamentos e cheias. Também solicitamos a instalação de 
uma Placa de estacionamento permitido “por no máximo 15 minutos” (Conforme 
modelo anexo) na Rua Marechal Deodoro nº 192, em frente a “Livraria Planetária, 
permitindo assim uma rotatividade no uso da vaga. 
 
Req. 007/2020 – Solicita a Secretaria de Segurança Pública, a instalação de uma Faixa 
de Segurança ou Lombo Faixa na Rua Dr. Parobé, antes do n° 347 no sentido bairro 
Conservas para o Centro. No local existem diversos comércios acarretando um 
movimento muito grande de pedestres gerando o risco de atropelamentos. 
 
Req. 008/2020 – Solicita a Secretaria de Segurança Pública, setor de Trânsito, que 
estude a possibilidade de instalação de placa de Proibido estacionar em um 
dos lados da Rua Lupicínio Rodrigues, trecho entre a Av. Presidente Castelo Branco e 
a Rua Olmiro Cardoso de Siqueira, na Cohab de Moinhos. A Rua é muito estreita e 
quando tem veículos estacionados nos dois lados da via, dificulta e muito o trânsito 
de vans e veículos maiores, sendo que alguns não conseguem passar. Como esta via é 
de acesso a EMEI Recanto Infantil o transtorno é diário. 
 
SERGIO LUIZ KNIPHOFF (Req. 009 e 010/2020) 
 
Req. 009/2020 – Solicita a Secretaria de Trabalho, Habitação e Assistência Social, o 
número de pedidos e cancelamentos do programa Bolsa Família no município de 
Lajeado, de 01 de janeiro de 2019 até 31 de janeiro de 2020. 
 
Req. 010/2020 – Solicita a Secretaria da Saúde, como é feito o encaminhamento de 
crianças e adolescentes que necessitam de atendimento especializado. 
 
WALDIR BLAU (Req. 011/2020) 
 
Req. 011/2020 – Solicita espaço para falar sobre o atual modelo de calçamento 
comunitário de nosso município. 
 
ANTÔNIO MARCOS SCHEFER (Req. 012, 13, 14 e 15/2020 e Ind. 001) 
 
Req. 012/2020 – Solicita ao Poder Executivo, que seja feita uma maior fiscalização 
referente a circulação de bicicletas nas calçadas de passeio, principalmente no Centro 
da cidade, pois além de causar transtornos aos demais pedestres, pode gerar 
acidentes nestes locais. 



 
Req. 013/2020 – Solicita a Secretaria de Planejamento, que seja notificado o 
proprietário do terreno baldio localizado na interseção entre a Rua Paulino Geraldo 
da Rosa com a Rua 1º de Setembro, no bairro Conservas, e que sejam tomadas as 
devidas providências quanto ao mesmo, pois o mato está altíssimo gerando 
transtornos aos demais moradores. 
 
Req. 014/2020 – Solicita ao Poder Executivo, que seja estudada a possibilidade de 
haver uma escola de Educação Infantil que não feche nas férias nem nos feriados 
facultativos, onde as mães que não possuam local para deixar as crianças, tenham 
onde deixá-las, visto os inúmeros pedidos a este respeito que chegaram a este 
vereador. 
 
Req. 015/2020 – Solicita ao Poder Executivo, CRAS/STHAS, que seja dada uma 
maior atenção aos munícipes, pois foram inúmeras as reclamações de que os 
moradores estrangeiros tem prioridades nas suas solicitações o que prejudica os 
demais, pois acabam tendo que aguardar mais tempo para terem seus pedidos 
atendidos. 
 
- SEOSP: Solicita a substituição de lâmpadas queimadas nos endereços citados 
abaixo, pois os moradores reclamam da insegurança nestes locais devido à falta de 
iluminação. 
* Rua Otto Schmidt, proximidades da residência nº 195, no bairro São Bento. 
* Rua Eugênia Mello de Oliveira Kirchheim, proximidades da residência nº 730, no 
bairro Bom Pastor. 
* Rua Arnoldo Alfredo Scherer, proximidades da residência nº 271, no bairro 
Conventos. 
 
- SEOSP: Solicita melhorias como patrolamento e colocação de material nas ruas 
citadas abaixo, pois os moradores reclamam da grande quantidade de valetas que há, 
dificultando a travessia de veículos nestes locais. 
* Rua Otto Schmidt, proximidades da residência nº 195, no bairro São Bento. 
 
- SEOSP: Solicita a limpeza de bueiros localizados nos endereços citados abaixo que 
encontrasse entupidos, pois em dias de chuva os mesmos causam alagamentos e 
transtornos nestes locais. 
* Rua Braulino dos Santos Costa, no bairro Jardim do Cedro. 
* Na interseção entre a Rua Otelo Rosa com a Rua Otto Leopoldo Hexsel, no bairro 
São Cristóvão. 
 
- SEOSP/SAURB: Solicita o recolhimento de entulhos/lixo localizados na Rua Oscar 
Pedro Scherer, proximidades da residência nº 503, no bairro Planalto, visto que estão 
obstruindo a passagem causando grandes transtornos no local. 
 
- Trânsito: Solicita a colocação de um quebra-molas ou de algum outro tipo de 
redutor de velocidade, na Rua Arnoldo Alfredo Scherer, proximidades da residência 



nº 274, no bairro Conventos, pois os moradores reclamam do perigo de acidentes 
devido à alta velocidade que os veículos circulam no local. 
 
- SEOSP: Solicita melhorias na calçada de passeio da pracinha localizada na Av. 
Benjamin Constant, principalmente no trajeto entre a Uniodonto até proximidades do 
Hospital Bruno Born, no bairro Centro, pois a mesma possui diversos buracos já 
tendo segundo informações, causado acidentes no local. 
 
- SEOSP: Solicita a colocação de mais lixeiras na Rua São João Bosco, proximidades 
do nº 67, no bairro Conservas, pois devido à existência da escola e da EMEI no local, 
as lixeiras que existem não são suficientes para a grande demanda de lixo. 
 
- SEOSP: Solicita a colocação de uma parada de ônibus na Rua Guilherme A. Rieth, 
em frente à Fruteira Mercado e Açougue Sautier, no bairro Conventos, pois os 
moradores reclamam de não terem onde se abrigar para aguardar o ônibus 
principalmente em dias de chuva ou calor intenso. 
 
- SEOSP: Solicita melhorias no calçamento da Rua da Felicidade, no bairro Santo 
Antônio, na entrada do Novo Tempo II, visto que o mesmo está em precário estado 
de conservação, cheio de buracos dificultando a travessia no local. 
 
PAULO ADRIANO DA SILVA (Ind. 002) 
 
- Solicita a Secretaria de Saúde e a Secretaria de Obras e Serviços Públicos, que faça a 
colocação de bancos na parte externa do Posto de Saúde de Morro 25. 
 
- Solicita a Secretaria de Obras e Serviços Públicos e Secretaria do Meio Ambiente, 
que faça a colocação de mais uma lixeira na esquina da Rua Pará com a Rua Belém, 
bairro Universitário, a lixeira existente atende várias residências e não vem dando 
conta da colocação do lixo na mesma. 
 
- Solicita a Secretaria de Obras e Serviços Públicos e Secretaria do Meio Ambiente, 
que faça a limpeza da Rua Belém, no bairro Universitário, com roçada, patrolamento 
e colocação de material e brita. 
 
- Solicita a Secretaria de Obras e Serviços Públicos, que faça a colocação de material, 
brita e o patrolamento da Rua Dorvalino Lopes de Souza, bairro Conservas. 
 
- Solicita a Secretaria de Obras e Serviços Públicos e Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico, Turismo e Agricultura, que faça o recolhimento de lixo verde e entulhos 
nas Ruas Carlos Alfredo Koefender Edwin Dahmer, bairro Morro 25. 
 
NILSON DO ARTE (Req. 016 e 017/2020 e Ind. 003) 
 
Req. 016/2020 – Solicita a Secretaria de Segurança Pública, Departamento de Trânsito, 
que seja feita a manutenção e revitalização dos brinquedos infantis da praça, no 
Parque Professor Theobaldo Dick. Pois os mesmos estão muito deteriorados. 



 
Req. 017/2020 – Solicita a Secretaria de Segurança Pública, Departamento de Trânsito, 
que seja colocado um limitador de altura na ponte de Ferro, divisa dos municípios de 
Lajeado com Arroio do Meio. 
 
- SEOSP: Solicita o conserto dos buracos nos seguintes locais: 
* Av. Senador Alberto Pasqualini, trecho entre a Sábia e a Ponte de Ferro. 
* Rua Washington Luiz, trecho entre a Av. Pasqualini e a Av. Alberto Muller. 
* Av. Sete de Setembro (toda a sua extensão). 
* Rua Rodolfo Germano Hexel, trecho entre a Av. Décio Martins Costa e a Rua 17 de 
Dezembro. 
 
- Solicita a roçada no pátio da escola CIEP, no Bairro Santo Antônio. 
 
- Solicita a pintura na parte externa dos muros da escola CIEP. 
 
- Solicita o recolhimento de lixo verde, nas ruas do Bairro Moinhos. 
 
- Recolhimento de móveis velhos e entulhos na Av. Alberto Pasqualini e Humaitá. 
 
- Patrolamento e colocação de material na Rua Pouso Novo, no Bairro Universitário. 
 
- Solicita a Capina Mecanizada para o Bairro São Cristóvão inteiro. 
 
ERNANI TEIXEIRA DA SILVA (Req. 018/2020 e Ind. 004) 
 
Req. 018/2020 – Solicita a Secretaria de Planejamento, que notifique o proprietário do 
terreno e/ou terrenos localizados na Rua Das Gaivotas, entre a residência de nº 045 e 
109, no Bairro Universitário, para que o mesmo providencie a limpeza e roçada das 
áreas, pois a vegetação está altíssima e com a presença de bichos peçonhentos. Fotos 
Anexas. 
 
- Solicita a troca do tampão da boca de lobo, na Rua Paulina Seibt nº 315, no Bairro 
Olarias, pois o mesmo está totalmente quebrado, o que poderá ocasionar acidente 
com os transeuntes. Foto Anexa. 
 
- Solicita a colocação de uma lixeira na Rua Oswaldo Cruz, em frente ao prédio de nº 
090, no Bairro Americano. 
 
- Solicita a troca do poste de madeira, pois o mesmo está quebrado, inclusive a haste 
e a lâmpada também, na Rua Henrique Stein Filho, esquina com a Rua Wendelino 
Coletti, no Bairro Conservas. Foto Anexa. 
 
- Solicita a construção de calçada de passeio na Área de Lazer, na Rua Estrela, no 
Bairro Olarias. Foto Anexa. 
 



- Solicita a construção de uma escada de concreto na Área de Lazer, na Rua Estrela, 
no Bairro Olarias, pois dificulta o acesso aos usuários da mesma, da forma que a 
escada de terra se encontra. Foto Anexa. 
 
ARILENE MARIA DALMORO (Req. 019/2020) 
 
Req. 019/2020 – Solicita a Secretaria a Secretaria do Meio Ambiente, o reparo na 
lixeira da Rua Bento Rosa n° 856 e próximo ao n° 950, Bairro Carneiros. 
************************************************************************************************* 
        Sala Presidente Tancredo de Almeida Neves, 04 de  fevereiro de 2020. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


