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        CÂMARA DE VEREADORES DE LAJEADO 
          Estado do Rio Grande do Sul 

   Sessão Ordinária realizada no dia 18/07/2017 

      BOLETIM Nº  029-01/2017 

                   E X P E D I E N T E 

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

PODER EXECUTIVO: 
 
- Ofício nº 487-01/2017 -SEAD –   Senhor Prefeito Municipal solicita a esta 
Casa Legislativa Licença não remunerada para tratar de assuntos particulares 
no período entre os dias 16 de agosto de 2017 a 20 de agosto de 2017 e 05 de 
setembro de 2017 a 10 de setembro de 2017 e 10 de outubro a 14 de outubro de 
2017. 
******************************************************************************************* 

ESTADUAIS: 
 
- RGE Sul em atenção ao Ofício nº 625-01/2017,  sobre a revisão da iluminaçao 
pública do Loteamento Zago do Bairro Morro 25.  
 
- Fundação Hospitalar Getúlio Vargas em atenção ao Ofício nº 527-01/2017, 
sobre as escalas de trabalho dos técnicos de enfermagem da UPA de Lajeado. 
****************************************************************************************** 
WALDIR SÉRGIO GISCH (Ind. 256) 
 
- Solicita à Secretaria (SEDETAG) o recolhimento de lixo verde no Bairro 
Florestal, Avenida dos 15, nesta cidade. 
 
- Solicita à Secretaria (SEDETAG) melhorias nas propriedades de Ilton Feiel e 
Irmãs Fusch, no Bairro Imigrante. 
 
CARLOS EDUARDO RANZI (Req. 589, 590 e 591/2017) 
 
Req. 589/2017 – Solicita à Administração Municipal para que estabeleça parceria 
com a ONG Amando e Protegendo Muitos Animais (APAMA) e alugue baias 
na sede da entidade, visto a superlotação do canil municipal. 
 
Req. 590/2017 – Solicita ao Poder Executivo para que estude a viabilidade de 
implantar em praças, parques e terrenos públicos, espaços chamados de 
“cachorródromos”. Cachorródromos são espaços cercados para lazer e 
convivência de cachorros. Os locais são apropriados para que os cães se 
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divirtam, corram, brinquem e entrem em contato com outros cães, sempre sob 
supervisão de seus tutores. Municípios como Porto Alegre (RS), São Paulo (SP), 
Sorocaba (SP), Fortaleza (CE) e Salvador (BA) já contam com estes espaços. 
 
Req. 591/2017 – Solicita à Secretaria de Educação, em resposta ao Ofício nº 0456-
01/2017, quanto à impossibilidade da compra de vagas em Escolas de Educação 
Infantil na Rede Privada, a Administração Municipal, que deve reaver sua 
decisão, tendo em vista que esta já é uma realidade em diversos municípios do 
Estado do Rio Grande do Sul (como Venâncio Aires, Caxias do Sul, Sapucaia do 
Sul, Bento Gonçalves, entre outros) e pode ser uma dos mais efetivos para a 
situação de Lajeado, tendo em vista que é direito de todos os munícipes 
lajeadenses e dever do Poder Público zerar a lista de espera. 
 
SERGIO RAMBO (Ind. 257) 
 
- Solicita ao Poder Executivo/ Secretaria de Obras e Serviços Públicos (SEOSP), 
que providenciem a limpeza das valas, patrolamento e colocação de material na 
rua Miguel Paulus entre as ruas Oscar P. Scherer e a Forquetinha no Bairro 
Planalto. 
 
- Solicita ao Poder Executivo/ Secretaria de Segurança Pública, que verifiquem 
se a possibilidade de instalação de um redutor de velocidade em frente ao 
Mercado Oliveira nº820 no Bairro Planalto. Moradores então preocupados por 
não haver calçada de passeio e os alunos da Escola Municipal Lauro Mathias 
Muller trafegam pela via de rolamento, dividindo espaço com motoristas de 
trafegam em alta velocidade, causando enorme risco de acontecer algum 
acidente. 
 
- Solicita ao Poder Executivo/ Secretaria de Obras e Serviços Públicos (SEOSP), 
que providenciem a limpeza das valas, patrolamento e colocação de material na 
rua Daniel Zagonel no Bairro Olarias. 
 
WOLNEI PEDRO VASQUES DA CUNHA (Req. 592 e 593/2017 e Ind. 258) 
 
Req. 592/2017 – Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Marcelo Caumo, que 
informe a este Vereador quando serão feitas as melhorias na praça pública do 
bairro Santo André, localizada junto ao posto de saúde, entre as Ruas Idalina da 
Silva, Mauricio Cardoso e Mario Jaeger. Os brinquedos e bancos estão 
praticamente todos danificados, existem várias árvores que precisam de poda e 
a iluminação pública é praticamente zero, já que as lâmpadas dos postes ou 
foram roubadas ou estão quebradas. 
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Req. 593/2017 – Solicita a Polícia Rodoviária Federal-Lajeado, localizada na BR 
386, KM 340, bairro Conventos, para que a mesma envie a este Vereador 
informações sobre a quantidade de acidentes com e sem vítimas fatais nos 
últimos 5 anos no trecho da BR 386, na parte sem a duplicação, que começa nos 
Guincho Sansão e termina na divisa dos Municípios de Lajeado e Forquetinha. 
 
– Solicita à Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (SOSUR) que faça com 
urgência reparos nas calçadas de passeio junto à parada de ônibus do Parque 
Professor Teobaldo Dick, na Rua João Abott, bairro centro. 
 
- Solicita à Secretaria da Segurança Pública, especificamente ao Departamento 
de Trânsito, para que faça com urgência a instalação de uma lombo-faixa na 
Rua Francisco Oscar Karnal, em frente ao número 711, Bairro Centro. 
 
ERNANI TEIXEIRA DA SILVA (Ind. 259) 
 
- Solicita providência no sentido de instalação de um abrigo (parada de ônibus) 
na Rua Edwino Henrique Becker, no Bairro Universitário, em frente a Academia 
ao Ar Livre, pois há muitas pessoas que dependem de ônibus, e nessa época de 
chuvas, os mesmos não tem onde se abrigar para aguardar a locomoção. Fotos 
Anexas. 
 
- Solicitação com urgência ao Departamento de Trânsito, a colocação de uma  
placa de sinalização de “PARE” na Rua Vitória, esquina com a Rua Maranhão, 
no Bairro Universitário. 
 
- Reitera o pedido com urgência ao Departamento de Trânsito, a instalação de 
semáforos na Av. Amazonas, no encontro da Av. Senador Alberto Pasqualini, 
Bairro Universitário, em ambos os lados da mesma, pois a grande 
movimentação existente nas duas vias, especialmente nos horários que 
antecedem as aulas da Universidade. Pois quase que diariamente ocorrem 
acidentes quando das travessias e acessos de veículos para a referida Av. 
Senador Alberto Pasqualini. Que seja informado se há previsão de realização da 
obra. 
 
- Solicita com urgência, a reforma dos brinquedos na Praça de Lazer, localizada 
na Rua Vitória, no Bairro Universitário, pois a maioria deles estão quebrados. 
Fotos Anexas. 
 
- Solicita a capina e limpeza da Rua Henrique Stein Filho, entre a EMEF D. 
Pedro I até a Escola Estadual São João Bosco, pois da forma que se encontra, 
dificulta a passagem dos usuários. Fotos Anexas. 
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- Providência na colocação de pontos de luz, na Praça de Lazer, localizada na 
Rua Vitória, no Bairro Universitário, pois sem iluminação, causa insegurança 
aos usuários da mesma. Fotos Anexas. 
 
- Solicita a troca da placa indicativa da Rua Salvador, pois é impossível 
identificar o nome da mesma, está totalmente apagada, no Bairro Universitário. 
Foto Anexa. 
 
- Solicita providência, no sentido de canalizar e aterrar a valeta que se encontra 
na área verde, localizada na Rua Edwino Henrique Becker, no Bairro 
Universitário, pois assim, é muito perigoso com as crianças que ali brincam no 
campo. Fotos Anexas. 
 
- Solicita a construção de uma rampa de acesso para cadeirantes, para os 
mesmos poderem usufruir da Academia ao Ar Livre e da Praça de Lazer, 
localizadas na Rua Vitória, no Bairro Universitário. Fotos Anexas. 
 
- Solicita providência, com a maior brevidade possível, reformas na Sede da 
Associação de Moradores do Bairro Universitário, situada na Rua Vitória. Fotos 
Anexas. 
 
- Solicita o conserto das duas (02) bocas de lobo, localizadas na Rua Vitória no 
Bairro Universitário, em frente ao Ginásio da Escola, se possível ainda, o 
levantamento do calçamento. Fotos Anexas. 
 
NESTOR DESSOY (Req. 594 e Ind. 260) 
 
Req. 594/2017 – Solicita espaço para falar sobre o Dia do Motorista. 
 
- Solicita à SEDETAG a limpeza da Área Verde entre a Rua Leonardo 
Theobaldo Hauschild, e Av. Amazonas em frente a Padaria Doces Vícios, Bairro 
Universitário. 
 
MOZART PEREIRA LOPES (Ind. 261) 
 
- Solicita à Secretaria Municipal de Obras, que providencie no conserto do 
asfalto da Rua D. Pedro II, Bairro Americano, pois está cedendo com grande 
risco de acidente. 
 
- Solicita à Secretaria Municipal de Obras, que providencie no capeamento da 
Rua Carlos Sphor Filho, pois o asfalto está se deteriorando. 
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- Solicita à Secretaria Municipal de Obras, para que conserte a lâmpada na Rua 
General Osório, defronte ao Bar do Mantio, Bairro São José. 
 
- Solicita à Secretaria Municipal de Obras, que conserte as luminárias na Rua 
Carlos Sphor Filho, Bairro Moinhos, defronte aos prédios do Zagonel. 
 
FABIANO BERGMANN (Ind. 262) 
 
- Solicita à SEOSP, que instale uma lixeira na Rua: Rodolfo Bischoff, próximo ao 
Nº 600. Solicita ainda que seja instalado um novo ponto de iluminação pública 
na mesma rua, próximo à esquina com a Rua: Alípio Hüffner, no Bairro 
Conventos. 
 
- Solicita à SEDETAG, que faça a limpeza e abertura dos valos na Rua: Godwin 
E. Kraemer, no Bairro Conventos. Faça também a troca da tubulação na mesma 
rua, hoje é de 1M, esta seja aumentada para 1,5 M.   
 
- Reitera o pedido de troca de ponto(sinal) gratuito de Internet no Bairro 
Conservas. Sugere que o ponto seja colocado na academia ao ar livre, local onde 
muitos moradores se encontram para realizar exercícios. 
 
SÉRGIO LUIZ KNIPHOFF (Req. 595 e 596/2017 e Ind. 263) 
 
Req. 595/2017 – Solicita à Secretaria de Administração o contrato da capina 
mecanizada, processo integral capa a capa, podendo ser via digital.  
 
Req. 596/2017 – Solicita à Secretaria de Administração o pregão de horas-
máquina contratadas pela Prefeitura Municipal, o processo integral, capa a 
capa, podendo ser via digital. 
 
- Solicita ao Departamento de Trânsito um estudo para solucionar o problema 
do entroncamento das Ruas Expedicionários do Brasil com General Mallet. As 
vias, por se tornarem um importante acesso e saída ao centro da cidade, 
aumentaram drasticamente seu movimento, tendo risco iminente de acidente, 
pois há pouca visibilidade no local. 
 
ANTÔNIO MARCOS SCHEFER (Req. 597 e 598/2017 e Ind. 264) 
 
Req. 597/2017 - Solicita à Brigada Militar, para que haja mais patrulhamento nas 
proximidades da Rodoviária, pois muitos utilizadores reclamam de chegarem 
após as 21:00hs da noite neste local e devido a isto temem por sua segurança 
visto o aumento constante da violência.  
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Req. 598/2017 – Solicita ao Prefeito Municipal/SESA que seja informado a esta 
Casa Legislativa, por qual motivo está ocorrendo à falta de medicamentos nos 
Postos de Saúde, visto que foram inúmeras reclamações que chegaram até este 
Vereador de moradores de diversos bairros que estão sendo prejudicados com 
esta situação. 
 
- SOSUR: solicitando melhorias no calçamento da Rua José Alfredo Spohr no 
bairro Alto do Parque, pois os moradores reclamam da grande quantidade de 
buracos que há, dificultando a travessia na mesma. 
 
- SEPLAN/Trânsito: solicitando, que seja feita a colocação de placas de 
sinalização indicando o nome da Rua José Alfredo Spohr no bairro Alto do 
Parque, pois segundo os moradores a falta de identificação da mesma, dificulta 
a entrega de correspondências pelo Correio. 
 
- SOSUR: solicitando que seja feita a substituição de uma lâmpada queimada no 
poste localizado na Rua Aldino Weiss no bairro Conventos, pois os moradores 
reclamam da insegurança devido à falta de iluminação neste local. 
SAURB: solicitando o recolhimento de lixo verde na Avenida Beira Rio em 
frente ao nº1300 e nº1516 no bairro Conservas, visto que além de obstruir a 
passagem os mesmos estão gerando a proliferação de insetos nestes locais. 
 
- SOSUR: solicitando melhorias na Rua Bernardino Pinto no bairro Santo 
Antônio, pois os moradores reclamam do péssimo estado de conservação em 
que se encontra a mesma. 
 
- SOSUR/SAURB: solicitando melhorias estruturais como o conserto de 
brinquedos da pracinha localizada na Rua Delfino Costa no bairro Conservas, 
pois os moradores reclamam das crianças não poderem utilizá-la devido ao 
estado de conservação em que os mesmos se encontram. 
 
- SEPLAN-Trânsito solicitando que seja feita a elevação do quebra-molas 
localizado na Av. Beira Rio em frente ao nº 816 no bairro Conservas, pois os 
moradores reclamam do mesmo ser muito baixo e os veículos continuarem 
trafegando na via em alta velocidade podendo ocasionar acidentes. E também 
que realizem a pintura de uma faixa de segurança no local. 
 
- SOSUR: solicitando melhorias nas calçadas de passeio da Rua Júlio de 
Castilhos no bairro Centro em frente à Farmácia Escola, pois as mesmas se 
encontram em péssimas condições de conservação podendo ocasionar acidentes 
no local, visto que transitar nelas está muito difícil. 
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- SOSUR: solicitando o recolhimento de lixos e entulhos localizados na esquina 
da Rua João Avelino Maria no bairro Conservas, visto que estão gerando uma 
grande proliferação de ratos e baratas no local. 
 
ARILENE MARIA DALMORO (Req. 599/2017 e Ind. 265) 
 
Req. 599/2017 - Solicita à Secretaria de Planejamento e Urbanismo – SEPLAN, 
com urgência, a fiscalização do esgoto do CAPS – AD, o qual está vazando no 
terreno vizinho, na Rua Santos Filho, bairro Centro. 
 
- Solicita à SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEOSP, com 
urgência, o conserto da calçada em frente ao CAPS - AD, na rua Santos Filhos 
no Bairro Centro. 
 
- Solicita à SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEOSP, com 
urgência, a poda de árvores em frente ao CAPS AD, na Rua Santos Filhos no 
Bairro Centro. 
 
- Solicita à SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEOSP, 
solicitando com urgência o conserto de todos os brinquedos quebrados nas 
praças deste município, caso não seja possível o conserto, fazer a retirada de 
imediato dos brinquedos quebrados e danificados. 
 
- Solicita à SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEOSP, com 
urgência a troca de lâmpada na Rua Piauí, 669, Bairro Alto Do Parque; e a troca 
de lâmpada na Rua São Pedro, próximo ao número 681, Bairro Moinhos. 
 
PAULO ADRIANO DA SILVA (Req. 600/2017 e Ind. 266) 
 
Req. 600/2017 – Solicita à Secretaria de Obras e Serviços Públicos (SEOSP) que 
nos informe qual a previsão para a manutenção da Área de Lazer do Bairro 
Santo Antônio, localizado na Rua República dos Palmares. 
 
- Secretaria de Segurança Pública, inclusive Trânsito (SESP), que faça a 
instalação de uma faixa elevada e pintura da faixa de segurança, localizada na 
Rua Marechal Deodoro, em frente ao SESC, no bairro Centro. 
 
- Secretaria de Educação (SED), que encaminhe um eletricista para revisar a 
parte elétrica da EMEI Criança Esperança, bairro Conservas. 
- Secretaria de Obras e Serviços Públicos (SEOSP), que faça a melhoria nas bocas 
de lobo, localizadas na entrada da Rua Delfino Costa e a colocação de tampa 
nos bueiros da mesma Rua, próximo ao nº135, bairro Conservas. 
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- Secretaria de Segurança Pública, inclusive Trânsito (SESP), que faça a pintura 
da faixa de segurança, localizada em frente à EMEI Sabor de Infância, no bairro 
Igrejinha. 
 
- Secretaria de Obras e Serviços Públicos (SEOSP), que faça a instalação de um 
bebedouro na EMEI Criança Esperança, bairro Conservas. 
 

NILSON DO ARTE (Req. 601/2017 e Ind. 267) 
 
Req. 601/2017 – Solicita o espaço para falar sobre: Momento político. 
 
– Solicita a SEOSP. Secretaria de Obras e Serviços Públicos. Que instale duas 
lixeiras na esquina das ruas Arnoldo Uhry com a rua Roque Biasu dos Santos. 
 
-Solicita á SEPLAN. Secretaria de Planejamento e Urbanismo. Que seja feito o 
patrolamento da rua Rio Grande do Norte no trecho entre a Rua Pará e o acesso 
ao Campo Bandeirantes.  
 
- Solicitamos também a retirada de cascalho sobre a Av. Senador Alberto 
Pasqualini no trecho entre a danceteria ONE e a chapeação LUIA. Onde a 
sujeira está causando transtornos a motoristas e pedestres. 
 
ARILENE MARIA DALMORO (PROJETO DE LEI CM Nº 064-01/2017) 
 
Projeto de Lei CM nº 064-01/2017 - Denomina de Rua “HARRY LÖEFFFLER” a 
Rua “ C “ no Loteamento Blumen Garten II, Localizada no Bairro Universitário.  
 
ILDO PAULO SALVI (PROJETO DE LEI CM Nº 065-01/2017) 
 
Projeto de lei CM nº 065-01/2017 - Altera dispositivos na Lei municipal n. 
9393/2013, acrescentando parágrafo 7°, incluindo alíneas no mesmo, e 
renumerando para 8°, 9° e 10° os parágrafos 13°, 14° e 15°, do Artigo 1°, e dá 
outras providências. 
************************************************************************************** 

Sala Presidente Tancredo de Almeida Neves,  18 de julho de 2017. 
 

 

 

 


