
        CÂMARA DE VEREADORES DE LAJEADO 
          Estado do Rio Grande do Sul 

   Sessão Ordinária realizada no dia   03/03/2020 

      BOLETIM Nº  005-04/2020 

               E X P E D I E N T E 

************************************************************************************************ 
PODER EXECUTIVO: 
 
- PL nº  020-04/2020 – Autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Especial.   
 
- PL nº  021-04/2020 – Autoriza a abertura de Crédito Suplementar. 
************************************************************************************************ 
ESTADUAIS: 
 
 - Comandante do 22º BPM da Brigada Militar em atenção ao Ofício nº 032-04/2020, 
sobre mais efetivo e patrulhamento nos bairros Santo Antônio e Jardim do Cedro. 
************************************************************************************************ 
NILSON DO ARTE: (Projeto de Lei CM N° 017-04/2020) 
  
- Projeto de Lei CM N° 017-04/2020 – Dispõe sobre o município fazer o 
reaproveitamento de pedras de calçamento e dá outras providências. 
************************************************************************************************* 
CARLOS EDUARDO RANZI (Req. 072, 073, 074, 075, 076, 077 e 078/2020) 
 
Req. 072/2020 – Solicita ao Poder Executivo, a instalação de redutor de velocidade na 
Rua João Fernando Schneider, altura do nº 438 (em frente à EMEI Amiguinhos do 
Jardim), bairro Jardim do Cedro e reforma da calçada de passeio junto à escola. 
 
Req. 073/2020 – Requer o envio de ofício ao Conselho Municipal de Educação 
(COMED) e ao Conselho de Alimentação Escolar (CAE), solicitando parecer acerca 
de proposta de consumo de merenda escolar por parte de professores e demais 
servidores lotados nas unidades da rede municipal de ensino, a ser consumida no 
mesmo local e junto aos alunos, de forma a contemplar espaço de convivência, a 
prática educativa e garantir o processo de integração da comunidade escolar. 
 
Req. 074/2020 – Solicita o desarquivamento do Projeto de Lei 074-03/2019, que 
concede o “Título de Cidadão Lajeadense” ao Senhor José Zagonel, como 
reconhecimento pelos relevantes serviços prestados à comunidade Lajeadense. 
 
Req. 075/2020 – Solicita ao Poder Executivo, os motivos pelos quais ocorreu a 
anulação da Concorrência nº 16-03/2019, que tem por objeto a contratação de 
empresa para pavimentação de ruas do município de lajeado, incluindo material e 
mão de obra, conforme termo de referência, memorial descritivo, planilha 



orçamentária e projeto, com recursos provenientes do ministério das cidades, 
programa pró-transporte, contrato de financiamento 2616.0505.372- 01/2019 e 
contrapartida desta municipalidade. 
 
Req. 076/2020 – Solicita ao Poder Executivo, que informe a atual situação dos Planos 
de Prevenção Contra Incêndio (PPCI) das Escolas Públicas Municipais de Lajeado, 
detalhando de forma individual a situação de cada uma delas. 
 
Req. 077/2020 – Requer o envio de ofício à empresa RGE, solicitando agilidade na 
ligação da energia elétrica junto à residência localizada na Rua B, nº 686, sobrado 05, 
Loteamento Duvale, bairro Floresta. 
 
Req. 078/2020 – Solicita espaço para falar sobre: 
- Transparência pública 
- Empresas terceirizadas 
 
PAULO ADRIANO DA SILVA (Ind.018) 
 
- Secretaria de Segurança Pública, inclusive Trânsito: Solicita a instalação de uma 
elevada (quebra-mola), na rua Zumbi, próximo ao n° 118, bairro Santo Antônio. 
 
- Secretaria de Segurança Pública, inclusive Trânsito: Solicita a instalação de uma 
elevada (quebra-mola), na rua Souza Júnior, entre o n° 86 e 89, bairro Santo Antônio. 
 
- SEOSP Solicita a colocação de material e brita além do patrolamento das Ruas 
Equador e Bernardino Pinto, bairro das Nações e Santo Antônio. 
 
WALDIR BLAU (Req. 079 e 080/2020 e Ind.019) 
 
Req. 079/2020 – Solicita ao Poder Executivo e Secretaria de Planejamento, para que 
informe qual as medidas usadas referente um protocolo feito 9077/2018, solicitando 
roçada com urgência, mato alto, muita agua parada, morcegos, mosquitos, barata e 
muitas formigas, no terreno ao lado do Condomínio Celestino Dorvalino Maganim, 
localizado na Rua Padre Dheodoro Amstand nº 699, no Bairro Moinhos. Pedido esse 
feito por diversas vezes a o ouvidoria do município. Protocolo de hoje: 2020/5359. 
 
Req. 080/2020 – Solicita espaço para falar sobre a área verde localizada na Rua Estrela 
transversal com a Rua Erny José Bruisnmann, no Bairro Olarias. 
 
- Solicito a Secretaria de Transito de seja colocada em todas ruas da cidade placas de 
sinalização, para cada rua deve ser analisado a necessidade a qual placa for colocada. 
 
ANTÔNIO MARCOS SCHEFER (Req. 081, 082 e 083/2020 e Ind.020) 
 
Req. 081/2020 – Solicita ao Poder Executivo, que seja feita uma maior fiscalização 
referente as empresas que estão asfaltando e fazendo o calçamento das ruas do 
município de forma particular, visto que são diversas as reclamações dos moradores 



que alegam que quando há problemas, não tem a quem recorrer para que os mesmos 
sejam resolvidos. 
 
Req. 082/2020 – Reitero a Secretaria de Planejamento, que seja notificado o 
proprietário do terreno baldio localizado na Rua Hugo Matte, proximidades da 
residência nº 413, no bairro São Bento, e que sejam tomadas as devidas providências 
quanto ao mesmo, pois o mato está altíssimo gerando transtornos aos demais 
moradores. Imagens em anexo. 
 
Req. 083/2020 – Solicita ao Poder Executivo, que informe qual foi o motivo das 
lixeiras na Rua Guilherme Armange, no bairro Conventos, estarem sendo retiradas 
sem haver uma substituição por outras, visto que chegaram inúmeras reclamações 
dos moradores de que devido a esta situação não possuem um local para colocar os 
mesmos, trazendo um grande transtorno a todos. 
 
- SEOSP/SAURB: Solicita a limpeza, recolhimento de lixo verde e entulhos nos 
endereços citados abaixo, visto que os mesmos estão causando transtornos nestes 
locais. 
* Rua Pernambuco, proximidades da pracinha, no Bairro São Cristóvão. 
 
- SAURB/SEPLAN: Solicita com URGÊNCIA seja feita uma limpeza (capina/roçada) 
nas ruas do bairro São Cristóvão, pois o mesmo está tomado por um mato altíssimo, 
podendo haver a proliferação de insetos e animais peçonhentos na área. 
 
- SEOSP /SAURB: Solicita limpeza e roçada do final da Rua João Goulart, no bairro 
Campestre, pois o segundo os moradores o mato está altíssimo dificultando a 
travessia no local. 
 
- SEOSP: Solicita a pedido dos moradores, que seja feito o calçamento/asfaltamento 
das ruas citadas abaixo, visto que a poeira e os buracos estão trazendo grandes 
transtornos aos mesmos: 
* Rua Bernardino Pinto, no bairro Santo Antônio. 
* Rua Guilherme Henrique Matte, no bairro Jardim do Cedro. 
 
- SEOSP: Solicita o recapeamento asfáltico de um buraco localizado na interseção 
entre a Rua Pernambuco com a Av. Alberto Pasqualini, proximidades da Escola Érico 
Veríssimo, pois os moradores reclamam do perigo de acidentes devido ao grande 
fluxo de pessoas e veículos no local. 
 
- Trânsito: Solicita que seja feita a colocação de um quebra-molas ou de algum outro 
tipo de redutor de velocidade, na Rua Antônio Silvestre Arenhardt, proximidades da 
área verde no bairro Jardim do Cedro, pois os moradores reclamam do perigo de 
acidentes devido à alta velocidade que os veículos circulam no local. 
 
ADI CERUTTI (Req. 084 e 085/2020) 
 
Req. 084/2020 – Solicita espaço para falar sobre as eleições 2020. 



 

Req. 085/2020 – Solicita ao Poder Executivo/Secretaria da Fazenda, o reparcelamento 
das dívidas já parceladas (REFIZ) por contribuintes do município que não estão 
conseguindo quitar as dívidas. 
 
ERNANI TEIXEIRA DA SILVA (Req. 086, 087, 088, 089, 090, 091, 092, 093, 094, 095, 
096, 097, 098, 099, 100, 101 e 102/2020 e Ind. 021) 
 
Req. 086/2020 – Solicita ao Poder Executivo, que notifique o proprietário do terreno 
localizado na Rua São Paulo, esquina com a Rua Frederico Schardong Filho, no 
Bairro São Cristóvão, para que o mesmo providencie a limpeza e roçada da área, pois 
a vegetação está altíssima e com a presença de bichos peçonhentos. Foto Anexa. 
 
Req. 087/2020 – Solicita ao Poder Executivo, que notifique o proprietário do terreno 
localizado na Av. Amazonas, esquina com a Rua Nossa Senhora de Lourdes, no 
Bairro Universitário, para que o mesmo providencie a construção da calçada de 
passeio nos dois sentidos, pois os pedestres se obrigam a transitar na pista de 
rolamento, por falta da mesma, o que poderá ocasionar graves acidentes. Fotos 
Anexas. 
 
Req. 088/2020 – Solicita ao Poder Executivo, que notifique o proprietário do terreno 
localizado na Av. Amazonas, esquina com a Rua Ervino Arthur Thomas, no Bairro 
Universitário, 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. 
 
Req. 089/2020 – Solicita ao Poder Executivo, que notifique o proprietário do terreno 
localizado na Av. Amazonas, esquina com a Rua Vicente Vivian, no Bairro 
Universitário, para que o mesmo providencie a limpeza e roçada da área, pois a 
vegetação está altíssima e com a presença de bichos peçonhentos. Foto Anexa. 
 
Req. 090/2020 – Solicita ao Poder Executivo, que notifique o proprietário do terreno 
localizado na Av. Amazonas, esquina com a Rua Vicente Vivian, no Bairro 
Universitário, para que o mesmo providencie a construção da calçada de passeio nos 
dois sentidos, pois os pedestres se obrigam a transitar na pista de rolamento, por 
falta da mesma, o que poderá ocasionar graves acidentes. Foto Anexa. 
 
Req. 091/2020 – Solicita ao Poder Executivo, que notifique o proprietário do terreno 
localizado na Av. Amazonas, esquina com a Rua Dos Canários, no Bairro 
Universitário, para que o mesmo providencie a limpeza e roçada da área, pois a 
vegetação está altíssima e com a presença de bichos peçonhentos. Foto Anexa. 
 
Req. 092/2020 – Solicita ao Poder Executivo, que notifique o proprietário do terreno 
localizado na Av. Amazonas, ao lado do prédio de nº 1131, no Bairro Universitário, 
para que o mesmo providencie a limpeza e roçada da área, pois a vegetação está 
altíssima e com a presença de bichos peçonhentos. Foto Anexa. 
 



Req. 093/2020 – Solicita ao Poder Executivo, que notifique o proprietário do terreno 
localizado na Av. Amazonas, ao lado do prédio de nº 1131, no Bairro Universitário, 
para que o mesmo providencie o acabamento da calçada de passeio, pois os 
pedestres se obrigam a transitar na pista de rolamento, por falta da mesma, o que 
poderá ocasionar graves acidentes. Foto Anexa. 
 
Req. 094/2020 – Solicita ao Poder Executivo, que notifique o proprietário do terreno 
localizado na Av. Amazonas, esquina com a Rua Osvaldo Haas, no Bairro 
Universitário, para que o mesmo providencie a limpeza e roçada da área, pois a 
vegetação está altíssima e com a presença de bichos peçonhentos. Foto Anexa. 
 
Req. 095/2020 – Solicita ao Poder Executivo, que notifique o proprietário do terreno 
localizado na Rua Osvaldo Haas, esquina com a Av. Amazonas, no Bairro 
Universitário, para que o mesmo providencie a limpeza e roçada da área, pois a 
vegetação está altíssima e com a presença de bichos peçonhentos. Foto Anexa. 
 
Req. 096/2020 – Solicita ao Poder Executivo, que notifique o proprietário do terreno 
localizado na Av. Amazonas, esquina com a Rua Osvaldo Haas, no Bairro 
Universitário, para que o mesmo providencie a construção da calçada de passeio, 
pois os pedestres se obrigam a transitar na pista de rolamento, por falta da mesma, o 
que poderá ocasionar graves acidentes. Foto Anexa. 
 
Req. 097/2020 – Solicita ao Poder Executivo, que notifique o proprietário do terreno 
localizado na Av. Amazonas, esquina com a Rua Elida Romana Ceregatti Altmayer, 
no Bairro Universitário, para que o mesmo providencie a construção da calçada de 
passeio nos dois sentidos, pois os pedestres se obrigam a transitar na pista de 
rolamento, por falta da mesma, o que poderá ocasionar graves acidentes. Foto Anexa. 
 
Req. 098/2020 – Solicita ao Poder Executivo, que notifique o proprietário do terreno 
localizado na Av. Amazonas, esquina com a Rua Elida Romana Ceregatti Altmayer, 
no Bairro Universitário, para que o mesmo providencie a limpeza e roçada da área, 
pois a vegetação está altíssima e com a presença de bichos peçonhentos. Foto Anexa. 
 
Req. 099/2020 – Solicita ao Poder Executivo, que notifique o proprietário do terreno 
localizado na Av. Senador Alberto Pasqualini, ao lado do prédio de nº 2765, no Bairro 
Universitário, para que o mesmo providencie a construção da calçada de passeio, 
pois os pedestres se obrigam a transitar na pista de rolamento, por falta da mesma, o 
que poderá ocasionar graves acidentes. Foto Anexa. 
 
Req. 100/2020 – Solicita ao Poder Executivo, que notifique o proprietário do terreno 
localizado na Av. Senador Alberto Pasqualini, ao lado do prédio de nº 2765, no Bairro 
Universitário, para que o mesmo providencie a limpeza e roçada da área, pois a 
vegetação está altíssima e com a presença de bichos peçonhentos. Foto Anexa. 
 
Req. 101/2020 – Solicita ao Poder Executivo, que notifique urgentemente o 
proprietário do terreno localizado na Rua Bahia, esquina com a Miguel Tostes, no 



Bairro São Cristóvão, para que o mesmo providencie a reforma da calçada de 
passeio, pois ali tem uma cratera debaixo da calçada de passeio, com 
aproximadamente 2m. de profundidade. Pede- se que o proprietário coloque 
material (pedra, brita, saibro) na tubulação, isso é preciso para a reforma da mesma. 
Cabe salientar, a forma que a referida calçada se encontra é muito perigoso, pois os 
pedestres que ali passam, poderão cair, sofrer lesões. Fotos Anexas. 
 
Req. 102/2020 – Solicita a Secretaria da Saúde, que informe o motivo da falta de 
medicamentos na Unidade de Saúde no Bairro Jardim do Cedro, conforme relato de 
moradores, a falta dos mesmos já passam de dois meses. 
 
- Solicita o recolhimento do lixo verde/seco, na Rua São Paulo, esquina com a Rua 
Carlos de Laer, no Bairro São Cristóvão, pois o mesmo lá encontra há mais de dois 
meses. Foto Anexa. 
 
- Solicita a troca do abrigo (parada de ônibus), que seja instalado um abrigo com 
assento, na Rua Carlos Sphor Filho, em frente ao prédio de nº 1236, no Bairro 
Moinhos, pois ali, muitas pessoas aguardam a sua locomoção e o mesmo sem 
estrutura alguma. Foto Anexa. 
 
- Solicita para que seja providenciado a canalização na Área Verde, localizada na Rua 
Leonardo Theobaldo Hauschild, no Bairro Universitário. Foto Anexa. 
 
- Solicita ao Departamento de Trânsito, uma avaliação no sentido de que foram 
colocadas placas de 40 Km/h., na Rua 15 de Setembro, Coab- Moinhos, ver da 
possibilidade das placas serem de 20 Km/h, pois ali são entradas de condomínios, e 
os veículos passam em alta velocidade. Reivindicação esta, dos moradores da 
referida rua. Fotos Anexas. 
 
- Solicita a recolocação urgente da lixeira em frente ao prédio de nº 2765, localizado 
na Av. Senador Alberto Pasqualini, no Bairro São Cristóvão, pois faz em torno de 30 
dias que foi retirado e não reposto. Foto Anexa. 
 
- Solicita ao Departamento de Trânsito, a instalação de uma faixa elevada, na Av. 
Amazonas, proximidades da esquina da Rua Eugênio Almiro Schmidt, no Bairro 
Universitário, pois o tráfego é intenso, os veículos passam em velocidade avançada, o 
que poderá ocasionar graves acidentes. Foto Anexa. 
 
- Solicita urgentemente, a roçada e a limpeza na Área Verde, localizada na Av. 
Amazonas, esquina com a Rua Dos Canários, Bairro Universitário. Fotos Anexas. 
 
- Solicita o conserto do banco (assento), instalado na Júlio de Castilhos, em frente ao 
prédio de nº 966, pois o mesmo está quebrado e solto, inclusive, um idoso já caiu ali. 
Foto Anexo. 
 
ILDO PAULO SALVI (Req. 103/2020) 



 
Req. 103/2020 – Solicita espaço no expediente para falar sobre o serviço público: 
carreira e terceirizados, CCs e FGs, legislaturas legal e moral, reforma política e suas 
repercussões. 
 
NILSON DO ARTE (Req. 104/2020 e Ind. 022) 
 
Req. 104/2020 – Solicita espaço para falar sobre o campinho de futebol, tachões nas 
ruas e placas de sinalização. 
 
- SEOSP: Troca de lâmpada queimada em frente ao n° 3711, na Av. Senador Alberto 
Pasqualini, Bairro Universitário. 
 
- SEOSP: Troca de lâmpadas na rua de acesso a RS 130, no Bairro das Nações, pois 
tem vários postes em sequência sem iluminação. 
 
- SEOSP: Reitera o pedido de troca de lâmpadas na Av. Carlos Spohr Filho, trecho 
entre a Rua Francisco Oscar Karnal e o trevo da RS 130. 
 
- SEOSP: Solicita a tampa no bueiro em frente ao n° 3850, na Av. Senador Alberto 
Pasqualini. 
 
- SEOSP: Solicita o conserto do pavimento em frente as lixeiras da rua Arno Dahmer, 
no bairro Moinhos. Pois o mesmo está danificado em frente a estas lixeiras, devido ao 
peso do caminhão coletor de lixo. 
************************************************************************************************* 
        Sala Presidente Tancredo de Almeida Neves, 03 de  março de 2020. 
 

 

 

 

 
 

 

 


