
        CÂMARA DE VEREADORES DE LAJEADO 
          Estado do Rio Grande do Sul 

   Sessão Ordinária realizada no dia   17/03/2020 

      BOLETIM Nº  007-04/2020 

               E X P E D I E N T E 

************************************************************************************************ 
PODER EXECUTIVO: 
 
- PL nº  027-04/2020 – Autoriza o Poder Executivo a repassar recursos financeiros a CDL 
para realização da campanha natalina “ Lajeado Brilha “ – 22ª Edição.   
 
- Ofício n°0084-04/2020 - Em resposta a abertura de requerimento do vereador Ederson 
Fernando Spohr, referente a sinalização próxima a ponte de ferro foi respondida através do 
ofício 093-04/2020. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
- Ofício n°0102 -04/2020 - Em resposta ao Ofício nº 030/2020 da vereadora Arilene Maria 
Dalmoro e ofício nº 043/2020 do vereador Elio José Lenhardt á SEPLAN  informa que foram 
enviadas notificações aos proprietários. 

 
- Ofício n°0103 -04/2020 - Em resposta ao Ofício nº 032/2020 do vereador Antõnio Marcos 
Schefer  a Secretaria da Segurança Pública informa que, o requerimento será encaminhado à 
Brigada Militar. 

 
- Ofício n°0104 -04/2020 - Em resposta ao Ofício nº 033/2020 do vereador Antõnio Marcos 
Schefer a STHAS informa que, não houve alteração na carga horária da responsável pela 
limpeza das Câmaras Mortuárias. 

 
- Ofício n°0105 -04/2020 - Em resposta ao Ofício nº 040/2020 do vereador Antõnio Marcos 
Schefer a SEMA   informa que a COOREVAT é responsável pela prestação de serviços. 
Documentos em anexo. 

 
- Ofício n°0106 -04/2020 - Em resposta ao Ofício nº 036 e 037/2020 do vereador  Lorival 
Ewerling dos Santos Silveira e ofício 041/2020 do vereador Ederson Fernando Spohr , em 
relação a estes ofícios a Coordenadoria Especial de Captação de Recursos informa que: existe 
um projeto elaborado por uma empresa contratada pela EGR; que existe um estudo ao qual 
está sendo dado andamento; que os projetos e demais peças técnicas relativas as ruas 
mencionadas estão disponíveis no site da Prefeitura. 

 
- Ofício n°0107 -04/2020 - Em resposta ao Ofício nº 038/2020 do vereador  Lorival Ewerling 
dos Santos Silveira  a SED informa que, vem criando novas vagas nas Escolas de Educação 
Infantil e já efetua compra de vagas na rede privada de ensino. 

 
- Ofício n°0108 -04/2020 - Em resposta ao Ofício nº 042/2020 do vereador Ederson Fernando 
Spohr  á SESA  informa que não há serviço de fisioterapia na Estratégia de Saúde da Família-
ESF São Bento. 
 



- Ofício n°0110 -04/2020 - Em resposta ao Ofício nº 035/2020 do vereador  Antõnio Marcos 
Schefer  á SEPLAN  informa que , no caso de processo judicial o proprietário deve solicitar ao 
Juíz competente. 
********************************************************************************************************* 

FEDERAIS: 
 
CAIXA FEDERAL 

 

- Ofício n°0879/2019 / REGOVNH – Assunto: Crédito de Recursos Financeiros – 

Orçamento Geral da União. Objeto : Reforma de Unidade de Atenção Especializada em 

Saúde. Respeitosamente: Coordenador Arthur Fernandes de Souza 
 

- Ofício n°0037/2019 / REGOVNH – Assunto: Crédito de Recursos Financeiros – 

Orçamento Geral da União. Objeto : Conclusão do Ginásio de Esportes. Respeitosamente: 

Coordenadora Anderlise Leitenberg da Silveira 
 
- Ofício n°0874/2019 / REGOVNH – Assunto: Crédito de Recursos Financeiros – Orçamento 
Geral da União. Objeto : Aquisição de veículos utilitários destinados a Serviço de Inspeção. 
Respeitosamente: Coordenador Arthur Fernandes de Souza 

 
- Ofício n° 0502 e 1150/2019 / REGOVNH – Assunto: Crédito de Recursos Financeiros – 
Orçamento Geral da União. Objeto : Fechamento da quadra poliesportiva no bairro Moinhos 
d’áqua e reforma do pavimento do centro esportivo municipal. Respeitosamente: 
Coordenador Arthur Fernandes de Souza 

 
- Ofício n°0512,0513,0927 e 0928/2019 / REGOVNH – Assunto: Crédito de Recursos 
Financeiros – Orçamento Geral da União. Objeto: pavimentação de vias urbanas do 
município. 
********************************************************************************************************* 
EDERSON FERNANDO SPOHR (Ind. 027) 
 
- Solicita o patrolamento em função de muitos buracos na rua Selvino Seltureche, no Bairro 
São Bento; 
 
- Troca de lâmpada queimada na Rua Gelson Krohn n° 243, Loteamento Baviera, no Bairro 
São Bento; 
 
- Solicita roçada no setor 50, quadra 365, lote 270, pertencente ao município de Lajedo, 
localizado no loteamento Baviera no Bairro São Bento; 
 
- Solicita conserto e adequação de fios de luz caídos, inclusive estando ao alcance das mãos, 
na esquina da Rua Irmão José Otão com a Rua José Kreling, no Bairro Hidráulica. 
 
- Solicita à Coordenaria do Trânsito autorização para construção de um abrigo para o Ponto 
de Taxi da UPA, sendo que a coordenação da mesma está em concordância. Vários clientes 
(enfermos da UPA) do taxista já reclamaram do calor excessivo ao entrar no taxi. 
 
- Solicitamos à SEMA plano de ação contra a proliferação dos mosquitos na cidade toda. 
 
CARLOS EDUARDO RANZI (Req. 124, 125, 126, 127, 128, 129 e 130/2020) 
 



Req. 124/2020 – Requer o ofício ao Poder Executivo, solicitando a relação comparativa dos 
vencimentos e benefícios dos professores de educação infantil, monitores de creche e 
secretários de escola - dos profissionais da Rede Municipal de Educação de Lajeado e dos 
profissionais que serão contratados pela Univates para trabalhar na EMEI do bairro Santo 
Antônio. 
 
Req. 125/2020 – Solicita espaço para falar sobre o Superávit financeiro de 2019. 
 
Req. 126/2020 – Solicita ao Poder Executivo, informações sobre o fechamento da Rua José 
Linhares, no bairro Moinhos, notadamente se há autorização do município para tal e ainda se 
há previsão de abertura da via. 
 
Req. 127/2020 – Solicita ao Poder Executivo, informações acerca do processo licitatório da 
obra de pavimentação da Rua Romeu Armange, em qual estágio se encontra o referido 
processo, se há vencedor da licitação e se há previsão para início das obras. 
 
Req. 128/2020 – Solicita ao Poder Executivo, a implantação de “contraturno” para as turmas 
de 2º e 3º ano da Escola Municipal de Ensino Fundamental São Bento, visto que muitas 
famílias contavam com vagas no Projeto Vida para 2020 e não serão contempladas. 
 
Req. 129/2020 – Solicita ao Poder Executivo, que seja utilizado o recurso de R$ 250.000,00 
(duzentos e cinquenta mil reis) oriundo da emenda parlamentar nº 37180007 junto ao Bairro 
Jardim do Cedro, notadamente, na construção do CTG Querência do CEDRO, como foi 
acertado previamente com o Deputado Federal Márcio Biolchi (destinatário da referida 
Emenda Parlamentar), com o Presidente do Bairro, e a comunidade do Jardim do Cedro. E 
não para outro fim, que não seja o previamente acordado, sob pena de prejuízo em 
detrimento a comunidade do Bairro Jardim do Cedro. 
 
Req. 130/2020 – Solicita a Secretaria do Trabalho, Habitação e Assistência Social, a relação de 
todos os munícipes inscritos no Cadastro único do município. 
 
ADI CERUTTI (Req. 131/2020) 
 
Req. 131/2020 – Solicita espaço para falar sobre as obras realizadas no Porto Dos Bruder e na 
Avenida Acvat, no Bairro Americano. 
 
ERNANI TEIXEIRA DA SILVA (Ind. 027) 
 
- Solicita ao Departamento de Trânsito, para que seja refeita a rampa-faixa elevada, pois a 
mesma está praticamente plana, o que possibilita a passagem dos veículos em alta 
velocidade, inclusive uma pessoa já fora atropelada ali, o que é perigoso para os funcionários 
na hora da chegada e saída dos mesmos, da Empresa Companhia Minuano de Alimentos. 
Aproveitando a oportunidade, solicitamos que seja colocada uma placa com letreiro maior 
de “devagar” ou até mesmo estipulada uma placa de 20km/h., bem em frente à Empresa 
Companhia Minuano de Alimentos, na Rua Carlos Sphor Filho, próximo ao nº 918 no Bairro 
Moinhos. Foto Anexa. 
 
- Solicita ao Departamento de Trânsito, para que seja ampliada a placa de advertência (faixa 
elevada), pois a mesma está bem próximo à faixa elevada, e com os veículos ali estacionados, 
os motoristas muitas vezes não a enxergam, placa esta, na Rua Carlos Sphor Filho, em frente 
à Empresa Companhia Minuano de Alimentos, no Bairro Moinhos. Foto Anexa. 



 
- Solicita a roçada e a limpeza ao redor da lagoa – na área verde, na Rua Aquilino Ângelo 
Lazzeron, no Bairro Campestre, solicito ainda, que seja feita uma avaliação da possibilidade 
de instalação de uma pista de caminhada ao redor desta lagoa. Foto Anexa. 
 
- Solicita para que seja instalada uma Praça de Lazer com brinquedos na área verde, Rua 
Aquilino Ângelo Lazzeron, Bairro Campestre, pois esta área está bem cuidada pelos 
moradores que deixam o espaço limpo, e as crianças não tem onde brincarem, e com a 
instalação destes, as mesmas terão um lazer mais adequado. Fotos Anexas. 
 
- Solicita para que seja feita uma avaliação, da possibilidade de dar continuidade à Rua 
Aquilino Ângelo Lazzeron, no Bairro Campestre, pois entre ela e a Rua D, se tem a área 
verde, e com a abertura pela mesma, se teria a continuidade da Rua Aquilino Ângelo 
Lazzeron, o que facilitaria a passagem de 
muitos veículos. Foto Anexa. 
 
LORIVAL EWERLING DOS SANTOS SILVEIRA (Req. 132/2020) 
 
Req. 132/2020 – Requer o envio de ofício ao Poder Executivo, Sr. Prefeito Municipal, 
solicitando a contratação de empresa terceirizada, que realize serviços de topografia, 
engenharia e arquitetura, para agilização dos processos de regularização de loteamentos e 
áreas públicas do município, que 
estão irregulares, pois atualmente, os moradores que residem nestes locais, carecem da infra 
estrutura mínima para atendimento das necessidades básicas do ser humano. Outrossim, 
com a regularização destes locais, estas famílias terão consequentemente, maior qualidade de 
vida. 
 
WALDIR SÉRGIO GISCH (Req. 133/2020) 
 
Req. 133/2020 – Solicita o envio de ofício ao Daer Departamento Autonomia de Estradas e 
Rodagens, a instalação de redutor de velocidades na ERS 413 Km 25, pois os veículos 
empreendem muita velocidade nesta altura. 
 
ARILENE MARIA DALMORO (Req. 134 e 135/2020) 
 
Req. 134/2020 – Solicita ao Poder Executivo, oficiar todos os moradores da Av. Sete de 
Setembro, no Bairro de Moinhos, para efetuarem os reparos e concerto das calçadas de 
passeio, assim como providenciar a roçada nos terrenos baldios. Também pedimos ao 
Executivo para consertar os buracos nesta via pública. 
 
Req. 135/2020 – Solicita a Secretaria de Planejamento e Urbanismo, que seja feita com a maior 
brevidade possível, a instalação de uma parada de ônibus na Rua Venâncio Aires, esquina 
com a Rua Esmeralda, no Bairro Igrejinha. 
 
ANTÔNIO MARCOS SCHEFER (Req. 136, 137 e 138/2020 e Ind. 028) 
 
Req. 136/2020 – Solicita a Secretaria de Planejamento e Urbanismo, que seja notificado o 
proprietário do terreno baldio localizado na Rua Liberato Salzano Vieira da Cunha, 
proximidades da residência nº659, no bairro São Cristóvão, e que sejam tomadas as devidas 
providências quanto ao mesmo, pois o mato está altíssimo gerando transtornos aos demais 
moradores. 



 
Req. 137/2020 – Solicita a Secretaria de Planejamento e Urbanismo, que seja notificado o 
proprietário do terreno baldio localizado na Rua Candido José dos Passos, proximidades da 
residência nº 262, no bairro Montanha, e que sejam tomadas as devidas providências quanto 
ao mesmo, pois o mato está altíssimo causando a grande proliferação de insetos e animas 
peçonhentos no local. 
 
Req. 138/2020 – Solicita ao Poder Executivo, que seja informada a esta Casa Legislativa como 
vai ficar a situação dos pacientes que necessitam consultar no Posto de Saúde do bairro 
Conservas, tendo em vista que segundo informações que chegaram a este vereador depois 
dos últimos ocorridos o mesmo estaria sem médicos para prestar os atendimentos. 
 
- SEDETAG: Solicita a limpeza e roçada nos endereços citados abaixo, tendo em vista que o 
mato está altíssimo nestes locais. 
* Na área verde localizada na Rua Carlos Emilio Weiss, no bairro Centenário. 
* Ruas do bairro Bom Pastor, parte que faz divisa com o bairro Conventos. 
* Nas proximidades da antiga serralheria no Probairro, bairro São Bento. 
* Rua Otto Leopoldo Hexsel, em frente à residência nº 125, no bairro São Cristóvão. 
* Rua Otelo Rosa, proximidades da residência nº 107, no bairro São Cristóvão. 
 
- SEOSP: Solicita melhorias como patrolamento e colocação de material (brita/saibro) na Rua 
Otto Schmitt no bairro São Bento, pois os moradores reclamam da poeira, dos buracos e de 
ser muito estreita a mesma. 
 
- SOSUR: Solicita melhorias nas paradas de ônibus localizadas no Probairro, no bairro São 
Bento, pois os usuários reclamam do perigo de acidentes devido ás más condições de 
conservação que se encontram as mesmas. 
 
- SEOSP: Solicita melhorias como patrolamento e colocação de material (brita/saibro) na Rua 
Estácio de Sá no bairro Jardim do Cedro, pois os moradores reclamam das más condições em 
que se encontra, dificultando a travessia no local. 
 
- SEOSP/SAURB: Solicita limpeza, recolhimento de lixo verde e entulhos nos endereços 
citados abaixo, visto que os mesmos estão causando transtornos nestes locais. 
* Rua Mathias Rochemback, no Bairro Moinhos. 
* Rua Irmão Emilio Conrado, no bairro Moinhos. 
* Rua Jacob Scheid Sobrinho, proximidades da residência nº 52, no bairro Hidráulica. 
 
- SEOSP: Solicita a substituição de lâmpada queimada nos postes dos endereços citados 
abaixo, pois os moradores reclamam da insegurança, devido a falta de iluminação nestes 
locais: 
* Rua Dr. Albert Schweitzer, proximidades da residência nº 110, no bairro São Cristóvão. 
 
- SEOSP: Solicita melhorias nas calçadas de passeio da Rua Bento Rosa, no bairro Hidráulica, 
pois os moradores reclamam que a travessia no local está quase impossível, devido ao estado 
em que se encontram. 
 
- SAURB/SEPLAN-Trânsito: Solicita com URGÊNCIA seja feita uma limpeza 
(capina/roçada) da área verde localizada na Rua Carlos Emilio Weiss, no bairro Centenário, 
pois a mesma está tomada por um mato altíssimo, podendo haver a proliferação de insetos e 
animais peçonhentos na área. 



 
ILDO PAULO SALVI (Req. 139/2020) 
 
Req. 139/2020 – Solicita espaço para falar sobre o Coronavírus. 
 
PAULO ADRIANO DA SILVA (Ind. 029) 
 
- SEOSP: Solicita que notifique a empresa responsável pelo abastecimento de água, no bairro 
Centenário, em relação ao vazamento de água que vem ocorrendo na Rua Carlos Chagas, 
próximo ao campo do Ouro verde; 
 
- SESP: Solicita que coloque uma placa de proibido estacionar próximo a BRF, no bairro 
Moinhos, pois os ônibus que ficam aguardando para levar as pessoas que saem da Industria, 
ficam bloqueando o trânsito; 
 
- SEOSP: Solicita que a roçada na Rua Pedro Vitor Breitenbach, esquina com a rua Felipe 
Schneider, bairro Bom Pastor; 
 
- SEOSP: Solicita a troca de lâmpada queimada na Rua Uruguai, em frente à Escola 
Municipal, próximo ao n° 21, no bairro Das Nações; 
 
- SEOSP: Solicita a colocação de material e brita, além do patrolamento na rua Paraguai, no 
bairro Das Nações; 

************************************************************************************************* 
        Sala Presidente Tancredo de Almeida Neves, 17 de  março de 2020. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


