
        CÂMARA DE VEREADORES DE LAJEADO 
          Estado do Rio Grande do Sul 

   Sessão Ordinária realizada no dia   10/03/2020 

      BOLETIM Nº  006-04/2020 

               E X P E D I E N T E 

************************************************************************************************ 
PODER EXECUTIVO: 
 
- PL nº  022-04/2020 – Autoriza a abertura de Crédito Suplementar.  
 
- PL nº  023-04/2020 – Autoriza o Poder Executivo Municipal realizar a Cessão de 
Uso de uma sala no Parque Histórico para a Associação dos Municípios de Turismo 
da Região dos Vales – AMTURVALES 
 
- PL nº  024-04/2020 - Institui a Guarda Civil Municipal de Lajeado, dispõe sobre sua 
Corregedoria e Ouvidoria, cria cargos e coloca cargo em extinção na Lei Municipal nº 
10.079/2016. 
 
- PL nº  025-04/2020 – Autoriza o Poder Executivo municipal a realizar a cedência de 
servidora para o Ministério do Meio Ambiente. 
 
- PL nº  026-04/2020 – Autoriza o Poder Executivo a  abrir Crédito Suplementar.   
 
- Ofício n°0090-04/2020 - Em resposta ao Ofício nº 018/2020 do vereador  Antônio 
Marcos Schefer,  a secretaria da Educação agradece    a indicação e informa que 
analisará a possibilidade. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
- Ofício n°0091 -04/2020 - Em resposta ao Ofício nº 014/2020 do vereador Sérgio Luiz 
kniphoff referente ao Programa Bolsa Família e Ofício 019/2020 do vereador Antônio 
Marcos Schefer referente ao atendimento  da STHAS  à estrangeiros. 
 
- Ofício n°0092 -04/2020 - Em resposta ao Ofício nº 015/2020 do vereador  Sérgio 
Luiz kniphoff referente ao processo de encaminhamento para médico especialista. 
 
- Ofício n°0093 -04/2020 - Em resposta aos Ofícios nº 010, 011, 012 e 013/2020 do 
vereador Waldir Gisch referente ao trânsito; Ofício nº 016/2020 do vereador Antônio 
Marcos Schefer referente a fiscalização do tráfego de ciclistas e ao Ofício nº 021/2020 
do vereador Nilson Do Arte referente à  sinalização da ponte de ferro. 
 
- Ofício n°0094 -04/2020 - Em resposta ao Ofício nº 023/2020 da vereadora Arilene 
Maria Dalmoro referente a reparo de lixeira. 
 
- Ofício n°0095 -04/2020 - Em resposta ao Ofício nº 020/2020 do vereador Nilson Do 



Arte, referente a manutenção e revitalização de briquedos do Parque Professor 
Theobaldo Dick. 
 
 - Ofício n°0096 -04/2020 - Em resposta ao Ofício nº 008/2020 do vereador Lorival 
Ewerling dos Santos Silveira a  Secretária da Administração  informa que esta será 
encaminhada para análise . 
 
 - Ofício n°0098 -04/2020 - Em resposta ao Ofício nº 017/2020 do vereador Antônio 
Marcos Schefer e ao Ofício 022/2020 do vereador Ernani Teixeira da Silva a SEPLAN 
informa que os proprietários foram notificados. 
************************************************************************************************ 
ENTIDADES: 
 
 - Empresa ARKI Serviços em atenção ao Ofício nº 045-04/2020  cópia das guias GFIP 
da referida empresa, entregue junto ao Poder Executivo nos últimos 6 (seis) meses, e 
suas respectivas notas fiscais 
************************************************************************************************ 
PAULO ADRIANO DA SILVA: (Projeto de Lei CM N° 018-04/2020) 
  
- Projeto de Lei CM N° 018-04/2020 – Acrescenta-se o Parágrafo 1° ao Art. 2° da Lei 
n° 10.862, de 14 de agosto de 2019, que autoriza o Município a firmar convênio, em 
âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS, com a Sociedade Beneficência e Caridade 
de Lajeado – Hospital Bruno Born e dá outras providências. 
************************************************************************************************* 
LORIVAL EWERLING DOS SANTOS SILVEIRA (Req. 105 e 106/2020) 
 
Req. 105/2020 – Agradecemos o Poder Executivo, o Sr. Prefeito Marcelo Caumo, que 
juntamente com Assessor de Gestão da Secretária da Agricultura, Sr. Adriel e com a 
Sra. Anelise, Coordenadora do Departamento de Serviços Urbanos, acompanharam e 
verificaram da necessidade de se criar uma área de lazer ao lado da rua Arnold 
Hury, entre os prédios do Residencial Novo Tempo I e II, onde de imediato se 
comprometeu com a instalação neste local, de duas quadras de areia, um campo 
gramado de futebol sete, brinquedos e arborização, haja visto que existe um grande 
número de pessoas, especialmente de crianças e adolescentes que podem usufruir 
desta área. 
 
Req. 106/2020 – Solicita ao Poder Executivo/Sr. Prefeito Municipal e Associação de 
Moradores do Bairro Santo Antônio, que seja feita a reversão dos terrenos do bairro 
citado, pois na situação em que os mesmos se encontram, ou seja, em nome da 
associação criada na época, o município não pode fornecer as escrituras aos seus 
proprietários, pois a lei não permite fazer esta reversão. O município pode, de forma 
legal e gratuitamente, fornecer estas escrituras, pois tratam-se de famílias de baixa 
renda e que não possuem recursos para encaminhar esta documentação. Somos 
sabedores que mais de 100 famílias já ganharam suas escrituras nos últimos 3 anos 
através do Programa de Regularização Fundiária do município de Lajeado e, neste 
sentido, solicitamos empenho entre a associação de moradores e a prefeitura 



municipal de Lajeado, para que agilizem este procedimento, permitindo assim que 
estas famílias também sejam beneficiadas. 
 
WALDIR BLAU (Req. 107/2020) 
 
Req. 107/2020 – Solicita espaço para falar sobre a Estiagem do nosso município. 
 
PAULO ADRIANO DA SILVA (Ind. 023) 
 
- SEOSP: Solicita a manutenção da área de lazer, com a pintura da quadra de futsal, 
concerto da grade (tela), pintura em geral da área de lazer ou da possibilidade de 
colocar grama sintética na quadra, localizada na Av. dos Quinze esquina com a Rua 
Dona Theresa Christina, bairro Florestal. 
 
- SEOSP/SED: Solicita a manutenção do Ginásio localizado na Escola Alfredo Lopes 
da Silva, como a colocação de telhado entre a escola e o ginásio; 
 
- SED: Solicita a compra e manutenção dos computadores que estão localizados no 
laboratório da Escola Alfredo Lopes da Silva; 
 
- SEOSP: Solicita a manutenção da ciclovia, localizada na Rua Oswaldo Aranha, 
bairro Centro, a mesma encontra-se toda esburacada e sem condições das bicicletas 
circularem pelo local. 
 
- SEMA: Solicita a capina e roçada na Rua Oswaldo Aranha, bairro Centro. 
 
CARLOS EDUARDO RANZI (Req. 108, 109 e 110/2020) 
 
Req. 108/2020 – Solicita espaço para falar sobre: 
- Plano Diretor 
- Plano de Mobilidade Urbana 
- Pavimentação de ruas 
- Plano Hidrológico 
 
Req. 109/2020 – Solicita ao Poder Executivo, cópia dos contratos de prestação de 
serviços de consultoria pela CONTRATADA na revisão e atualização do Plano 
Diretor de Lajeado, visando ampliar o processo de planejamento urbano, com a 
realização de leitura abrangente das perspectivas para o desenvolvimento regional 
integrado. 
 
Req. 110/2020 – Solicita ao Poder Executivo, que as ligações, denúncias e ocorrências 
junto ao Conselho Tutelar gerem número de protocolo. 
 
ARILENE MARIA DALMORO (Req. 111 e 112/2020) 
 
Req. 111/2020 – Solicita espaço para falar sobre O Dia Internacional da Mulher e 
sobre a Audiência Pública da Mobilidade Urbana. 



 
Req. 112/2020 – Solicita a Secretaria de Meio Ambiente, a colocação de uma lixeira 
grande na Rua Visconde de Tamandaré esquina com a Rua Onze de Junho, no Bairro 
São Cristóvão, próximo ao n° 226, não existe lixeira nas proximidades e está 
causando diversos problemas. 
 
EDERSON FERNANDO SPOHR (Req. 113/2020 e Ind. 024) 
 
Req. 113/2020 – Solicita ao Poder Executivo e a Secretaria de Educação: 
* O número de crianças inscritas que ficaram sem creche/ berçário; 
* O número de crianças inscritas que ficaram sem creche/educação infantil. 
 
- Solicita cargas de britas na Rua Laudi João Fleck, no Bairro Floresta. Há muito 
movimento de ônibus nesta via em função da escola e a poeira está insuportável; 
 
- Solicita à SEMA ação contra surto de mosquitos em área verde da prefeitura, no 
Bairro Moinhos D Água. No Local existe uma sanga e água parada. A área fica entre 
as ruas Alfredo Lenz, João Valentin Gabriel, 1º de Maio e Henrique Lottermann; 
 
- Solicita melhorias na rua Jacob Guilherme Eckardt, no Bairro de São Bento; 
 
- Solicita pintura das faixas e ou criação das mesmas nas imediações da Av. Senador 
Alberto Pasqualini com a Rua Piraí e Rua Sidônia Prediger; 
 
- Solicita poda da árvore que está invadindo a rua e o terreno na rua Fábio Brito de 
Azambuja n° 262, no Bairro São Cristovão; 
 
- Solicita à Secretaria do Meio Ambiente um estudo de poda de árvores, eucaliptos, 
muito altas, que já caíram e em dia de vento forte oferecem risco às casas ao lado em 
área da prefeitura, localizada na rua Arno Heckardt n° 614, no Bairro Conventos; 
 
- Solicita que sejam tapados os buracos no início da Rua Pernambuco esquina com a 
Av. Senador Pasqualine, em frente ao Colégio Érico Veríssimo. 
 
ADI CERUTTI (Req. 114/2020) 
 
Req. 114/2020 - Solicita espaço para falar sobre as pavimentações Comunitárias e 
também assuntos referentes a Secretaria Municipal de Saúde. 
 
ERNANI TEIXEIRA DA SILVA (Req. 115 e 116/2020 e Ind. 025) 
 
Req. 115/2020 – Requer o envio de ofício ao Prefeito Municipal/ Secretaria Municipal 
de Obras e Serviços Públicos, agradecendo pelo pedido atendido, da colocação de 
luminárias na Rua Dois Irmãos, no Bairro Conservas, pois a mesma se encontrava 
totalmente às escuras. 
 



Req. 116/2020 – Solicita ao Poder Executivo, Secretaria Municipal de Obras e Serviços 
Públicos e Secretaria Municipal de Agricultura, que informe a esta Casa Legislativa, o 
porquê das Secretarias mencionadas acima, estão trabalhando atualmente em turno 
único. Pois para muitos dos servidores o turno atual não agrega em nada. 
 
- Solicita a construção de uma rampa, que dá acesso aos cadeirantes, na entrada da 
Praça de Lazer, situada na Rua Vitória, no Bairro Universitário. Foto Anexa. 
 
- Solicita ao Departamento de Trânsito, a retirada da faixa elevada existente na Rua 
Fábio Brito de Azambuja, esquina com a Rua Coelho Neto, no Bairro São Cristóvão, e 
que ela seja reinstalada no meio da quadra, nas proximidades do prédio de nº 441, 
pois no local que a mesma se encontra, atrapalha a subida dos veículos, assim como, 
o fluxo geral dos veículos. Reivindicação esta, dos moradores do referido bairro. Foto 
Anexa. 
 
- Solicita a colocação de grade de proteção na boca de lobo, localizada na Rua Vitória, 
em frente a Área Verde – Praça de Lazer, no Bairro Universitário. Foto Anexa.  
 
- Colocação de cano na Área Verde, na Rua Etwino Henrique Becker, ao lado do 
campo de futebol, no Bairro Universitário, pois ali tem uma cratera enorme, o que é 
perigoso para acidentes. Foto Anexa.  
 
- Solicita com urgência, a troca de luminárias na Área Verde, em frente a Emei 
Cantinho Infantil, na Rua Ceará, no Bairro Alto do Parque, pois tem várias 
queimadas, e a área se encontra totalmente às escuras. 
 
ANTÔNIO MARCOS SCHEFER (Req. 117, 118 e 119/2020 e Ind. 026) 
 
Req. 117/2020 – Solicita ao Poder Executivo, que seja feita com urgência a contratação 
de mais médicos para atenderem no Posto de Saúde do bairro Centro, tendo em vista 
que chegaram reclamações até este vereador de pacientes que precisam aguardar 
cerca de 20 a 30 dias para uma consulta, causando muita indignação e transtornos a 
todos. 
 
Req. 118/2020 – Solicita ao Poder Executivo, que seja notificado o proprietário do 
terreno baldio localizado na Rua Eleolino Domigos Zagonel, proximidades da 
residência nº 783, no bairro Jardim do Cedro, e que sejam tomadas as devidas 
providências quanto ao mesmo, pois o mato está altíssimo gerando transtornos aos 
demais moradores. 
 
Req. 119/2020 – Solicita ao Poder Executivo, seja estudada a criação de um projeto 
que vise auxiliar os munícipes na regularização das escrituras dos seus terrenos. 
Requerimento feito a pedido de moradores que alegam querer pagar seus impostos, 
para que assim tenham direito a saneamento básico, mas estão impossibilitados pela 
falta da regularização dos mesmos. 
 



- SEOSP: Solicita a substituição de lâmpada queimada nos postes dos endereços 
citados abaixo, pois os moradores reclamam da insegurança, devido á falta de 
iluminação nestes locais: 
* Na Rua Silvestre Purper, proximidades da residência nº 48 no bairro São Bento. 
* Rua Otto Schmidt antes e depois da ponte no bairro São Bento. 
 
- SEMA: Solicita a poda de árvores localizadas na Rua João Pinto da Silva no bairro 
Moinhos, pois os moradores reclamam que as mesmas estariam já se encostando aos 
fios de luz, podendo causar acidentes no local. 
 
- SEOSP: Solicita a pedido dos moradores a instalação de banheiros na pracinha 
localizada na Av. Piraí, bairro São Cristóvão visto que isso trará muitos benefícios a 
todos, visto a quantidade de pessoas até de outros bairros que frequentam o local. 
 
- SEOSP: Solicita a pedido dos moradores a substituição da lixeira e a troca de sua 
localizada que atualmente é em frente Arena Sertaneja no Bairro Americano, visto 
que reclamam do seu precário estado de conservação e de ser muito perigoso ter que 
atravessar o asfalto para colocar os lixos na mesma. 
 
- SOSUR: Solicita a instalação de canos para o escoamento de água na Rua 13 de 
Junho, no bairro Santo André, pois segundo os moradores foram abertos os buracos, 
e como não houve a instalação isso acabou trazendo muitos transtornos a todos. 
 
- Trânsito: Solicita a colocação de quebra-molas ou algum outro tipo de redutor de 
velocidade e faixas de segurança na Av. Pedro Teobaldo Breidenbach, em frente à 
Igreja Católica, ao Mercado 2 Guris e ao Colégio Sinodal no bairro Conventos, pois os 
moradores reclamam do perigo de acidentes, devido ao grande fluxo de pessoas 
nestes locais. 
 
- Trânsito: Solicita que seja feita a colocação de quebra-molas ou de algum outro tipo 
de redutor de velocidade na extensão da Rua Vilma Gertrudes Lottermann, no bairro 
Bom Pastor, pois os moradores reclamam do perigo de acidentes devido da alta 
velocidade que os veículos circulam no local e da poeira gerada. 
 
ANTHONY CHRISTIAN REMPEL (Req. 120, 121, 122 e 123/2020) 
 
Req. 120/2020 – Solicita a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, que 
verifique a manutenção dos estacionamentos públicos do centro. 
* Roçar/capina. 
* Fechamento de buracos. 
* Colocação de brita nos locais necessários. 
* Plantio de árvores de rápido crescimento para criar sombra e inibir o crescimento 
de capoeira. 
Diversas pessoas de Lajeado e de outras cidades do Vale do Taquari vem estacionar 
seus veículos diariamente, seja para trabalho, consultas médicas, comércio e etc. 
 



Req. 121/2020 – Solicita a Secretaria Municipal da Segurança Pública, que verifique a 
possibilidade de fazer uma adequação nas faixas elevadas. Como primeira tarefa, 
deixar menos íngreme o início e o final da faixa. 
Ex: Rua Francisco Oskar Karnal que é paralela a rua Santos Filho (Centro), possui as 
faixas muito íngremes. 
 
Req. 122/2020 – Solicita a Secretaria Municipal da Segurança Pública, que verifique se 
a possibilidade de colocação de uma placa indicativa na Rua Aury Sturmer no 
entroncamento com a ERS 130.  
* Criar uma rótula para acesso. 
* Placa indicativa com seta: Acesso Centro Lajeado - somente veículos leves. 
* Finalizar a pavimentação do trecho final. 
Trânsito elevado nos momentos de pico ocasionando filas principalmente entre os 
horários das 7:00 às 7:45 da manhã. Muitos condutores na RS-130 e RS-413(Rua 
Carlos Spohr Filho), com custos baixos podemos retirar boa parte dos condutores que 
vem pela ERS-413 de Santa Clara do Sul com destino ao Centro, desviando-os pela 
Rua Aury Sturmer que fornece acesso diretamente a Av. Benjamin Constant. Para 
isso deve-se: 
Rua Aury Sturmer possui canteiro central, pode comportar mais veículos até a 
finalização da trincheira da RS-130. 
 
Req. 123/2020 – Solicita a Secretaria Municipal da Segurança Pública, que verifique a 
possibilidade de se adequar a sinaleiras piscantes em determinados horários; 
* Segunda a sexta-feira após às 23:30 horas - fluxo da universidade. 
* Sábado e domingo após 00:00 horas.  
Ex: Lajeado possui sinaleiras com um minuto de espera, sem trânsito/fluxo o 
condutor não precisa esperar. A parada na sinaleira também pode ocasionar atos 
ilícitos de terceiros. 
************************************************************************************************* 
        Sala Presidente Tancredo de Almeida Neves, 10 de  março de 2020. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 


