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        CÂMARA DE VEREADORES DE LAJEADO 
          Estado do Rio Grande do Sul 

   Sessão Ordinária realizada no dia 08/08/2017 

      BOLETIM Nº  032-01/2017 

                   E X P E D I E N T E 

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

PODER EXECUTIVO: 
 
- PL nº 80-01/2017 – Autoriza o Poder Executivo a ressarcir despesas de 
custeio de administração e funcionamento na área de manipulação de 
medicamentos da Farmácia-Escola à Fundação Vale do Taquari de Educação e 
Desenvolvimento Social – FUVATES. 
 

- PL nº 81-01/2017 – Inclui as alíneas “j” no artigo 3°, inciso I e “i” no artigo 3°, 
inciso II da Lei Municipal nº 10.424, de 29 de junho de 2017. 

 
- PL nº 82-01/2017 – Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir Crédito 
Suplementar e Especial. 

 
- PL nº 83-01/2017 – Altera a Lei Municipal nº 10.322, de 23 de dezembro de 
2016, que aprovou o Calendário de Eventos do Município de Lajeado para o 
exercício de 2017. 

 
- PL nº 84-01/2017 – Autoriza o Poder Executivo a isentar a empresa Moraes & 
Maia Coleta de Material de Informática Ltda - ME, do pagamento da taxa para 
renovação da Licença Ambiental. 

 
- PL nº 85-01/2017 – Autoriza a contratação temporária de excepcional 
interesse público, de Secretário (a) de Escola. 

 
- PL nº 86-01/2017 – Autoriza o Poder Executivo a converter multa de invasão 
de Recuo de Jardim em fornecimento de materiais, mão de obra e construção de 
estrutura com capacidade para colocação de 04 (quatro) caixas de fibra de 
25.000 (vinte e cinco) mil litros, no Bairro Conventos, e dá outras providências. 

 
- PL nº 87-01/2017 – Altera o artigo 43, revoga seus parágrafos 1º e 2º e 
acrescenta o parágrafo 3º no artigo a que se refere, da Lei n° 5.848, de 20 de 
dezembro de 1996. 
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- PL nº 88-01/2017 – Autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar recurso 
financeiro de R$ 14.440,92 à Sociedade Cemitério União Comunitária. 
 

- PL nº 89-01/2017 – Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir Crédito 
Suplementar. 
 

- PL nº 90-01/2017 – Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir Crédito 
Suplementar. 
******************************************************************************************* 
SÉRGIO MIGUEL RAMBO (Projeto de Lei CM nº 071/2017) 

 
- Projeto de Lei CM nº 071/2017 – Denomina de Rua Oscar Labres a Rua A 3, 
localizada no loteamento Saint Mortiz II no Bairro Carneiros. 
****************************************************************************************** 
ARILENE MARIA DALMORO (Req. 632, 633, 634 e 635/2017) 
 
Req. 632/2017 - Solicita ao Prefeito Municipal o envio de ofício para os 
proprietários dos imóveis localizados na Rua São Paulo, no Bairro São 
Cristóvão (em frete) número 92 para colocação das calçadas de passeio. 
 
Req. 633/2017 – Solicita ao Prefeito Municipal o envio de ofício para os 
proprietários dos imóveis localizados na Rua São Paulo, no Bairro São 
Cristóvão número 140 para colocação das calçadas de passeio. 
 
Req. 634/2017 – Solicita ao Prefeito Municipal envio de ofício para os 
proprietários dos imóveis localizados na Rua São Paulo, no Bairro São 
Cristóvão (ao lado) número 160 para colocação das calçadas de passeio. 
 
Req. 635/2017 – Solicita ao Prefeito Municipal envio de ofício para os 
proprietários dos imóveis localizados na Rua São Paulo, no Bairro São 
Cristóvão (ao lado) número 160, casa abandonada e o mato tomando conta. 
 
CARLOS EDUARDO RANZI (Req. 636, 637 e 638/2017) 
 
Req. 636/2017 – Solicita ao Poder Executivo a implantação do Programa de 
Avaliação de Fornecedores, com o objetivo de garantir a entrega de produtos e 
serviços no prazo fixado, com qualidade e bom atendimento. 
 
Req. 637/2017 – Solicita ao Poder Executivo a reativação do Programa da 
Qualidade na Gestão Pública. O Programa tem a finalidade de trazer um 
melhor gerenciamento dos recursos da Prefeitura (humanos, financeiros, 
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materiais e tempo), implantar a melhoria contínua dos processos, fortalecer a 
transparência pública e melhorar os serviços públicos prestados. 
 
Req. 638/2017 – Solicita ao Conselho Municipal de Assistência Social parecer ao 
anteprojeto de lei em anexo. 
 
MARIELA PORTZ (Req. 639/2017 e Ind. 281) 
 
Req. 639/2017 – Solicita espaço para falar sobre Contrato de Renovação de 
Médico Perito para servidores municipais. 
 
- Solicita faixa para pedestres, em frente a Esc. Mun. Ens. Fund. Vitus Andre 
Morschbacher, Rua Pedro Petry 4132, Bairro Universitário.  
 
- Solicita faixa para pedestres, na Rua Saldanha Marinho, cruzamento com a 
Rua Capitão Leopoldo Heineck, 742, Bairro Centro. 
 
ANTÔNIO MARCOS SCHEFER (Req. 640 e 641/2017 e Ind. 282) 
 
Req. 640/2017 – Solicita ao Poder Executivo/Sr. Prefeito Municipal, SESA que 
seja informada a esta Casa Legislativa, se estão corretas ás informações que 
chegaram até este vereador de que o Posto de Saúde do bairro Moinhos, estaria 
sem médicos há aproximadamente 3(três) meses para fazer os atendimentos. Se 
for verídico informem também qual a razão disto, tendo em vista que esta 
situação acaba prejudicando todos os moradores, principalmente os que têm 
dificuldades para se locomover até a UPA. 
 
Req. 641/2017 – Solicita ao Poder Executivo/Sr. Prefeito Municipal /SED, para 
que informem a esta Casa Legislativa qual foi o valor repassado para a Escola 
Municipal de Educação Infantil Pequeno Lar no Bairro Olárias, visto que 
chegaram muitas reclamações de pais a este vereador de que estaria havendo a 
falta de itens básicos como gás de cozinha na mesma. 
 
- SAURB: solicitando o recolhimento de lixo verde localizados nos seguintes 
endereços, visto que além de obstruir a passagem os mesmos estão gerando a 
proliferação de insetos e animais peçonhentos nestes locais: - Na Rua Duque de 
Caxias em frente à residência nº 638 no bairro Americano. - Rua Arnoldo Uhry 
no bairro Santo Antônio. - Rua M no bairro Santo Antônio. - Rua L no bairro 
Santo Antônio. - Rua Décio Martins de Azevedo em frente ao nº 904 no bairro 
São Bento. - Na esquina da Rua Waldemar Schossler no bairro Moinhos d’Água. 
 
- SEPLAN-Trânsito solicitando que seja feita a colocação de quebra- molas ou 
de algum outro tipo de redutor de velocidade, nos seguintes endereços, pois os 
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moradores reclamam do perigo de acidentes devido à alta velocidade que os 
veículos circulam nestes locais. - Na Avenida Benjamin Constant em frente à 
Oficina do Scheno no bairro Moinhos d’Água. - Na Rua Eugênia Mello de 
Oliveira Kirchheim no bairro Bom Pastor, nas proximidades da curva localizada 
na mesma. - Na Rua Miguel Paulus no bairro Planalto. 
 
- SOSUR: solicitando o calçamento da Rua Beno José Zarth no bairro Jardim do 
Cedro, pois os moradores reclamam da grande quantidade de buracos que há, 
dificultando a travessia na mesma. 
 
- SOSUR: solicitando melhorias nos calçamentos das ruas citadas a baixo, pois 
devido à grande quantidade de buracos, está muito difícil a travessia nestes de 
veículos nestes locais. - Rua Airton Cezar no bairro Conventos. - Na Rua 
Waldemar Schossler no bairro Moinhos d’Água. - Na Rua Otelo Rosa no bairro 
São Cristovão. 
 
- SOSUR/SAURB: solicitando o recolhimento de lixos, galhos secos e entulhos 
localizados na Rua Borges de Medeiros no bairro Centro proximidades da 
residência número 10 no bairro Morro 25, visto que isto está gerando uma 
grande proliferação de ratos e baratas no local. 
 
NILSON DO ARTE (Req. 642/2017 e Ind. 283) 
 
Req. 642/2017 – Solicita espaço para falar sobre: Religiões. 
 
– Solicita a SEOSP. Secretaria de Obras e Serviços Púbicos. Que seja feito o 
conserto do asfalto e calçamento na rua Arno Dahmer, no entroncamento com a 
av. Carlos Sphor Filho, o pavimento está cedendo formando buracos no local. 
Reitero também o pedido de colocação de corre mão na escadaria localizada na 
Rua Bom Jesus, no Bairro Santo Antônio. Pois até momento nada foi feito no 
local. Reitero o pedido de melhorias no Projeto Vida do Bairro Santo Antônio. 
 
-Solicita a SEDETAG. Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Turismo e 
Agricultura. Que seja feita a poda das árvores no entorno da pista de 
caminhada na praça do Bairro Santo Antônio. 
 
-Solicita a SEDETAG. Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Turismo e 
Agricultura. Para que seja retirada uma árvore que encontra-se na praça do 
Bairro Santo André no entroncamento das ruas Mauricio Cardoso com a Rua 
Rio Grande do Sul. Pois a mesma está morta, podendo cair e causar acidente no 
local. Uma vez que o local é usado para recreação de crianças. 
 
EDER SPOHR (Req. 662/2017 e Ind. 284) 
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Req. 662/2017 – Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Marcelo Caumo, para 
estude o mais rápido possível a colocação de um guard rail no final da Rua 
Ermundo Felipe Ely, no entroncamento com a RS 130, bairro Florestal. Hoje 
existe um buraco enorme neste local e desde o início do ano vários acidentes 
ocorreram. Importante ressaltar que esta rua serve para desafogar a saída e 
entra da cidade. 
 
- Solicita a Secretaria de Obras e Serviços Públicos (SEOSP), a instalação de um 
poste de energia na Rua Ruy Moraes de Azambuja, em frente ao número 542, 
bairro Montanha. 
 
- Solicita a Secretaria de Obras e Serviços Públicos (SEOSP), que disponibilize 
mais bancos para o Parque Professor Theobaldo Dick. O parque é referência de 
lazer na cidade e precisa uma boa estrutura para receber e acomodar seus 
visitantes. 
 
- Solicita a Secretaria de Obras e Serviços Públicos (SEOSP), que faça a troca de 
lâmpada queimada no poste localizado na Rua Wilma Gertrudes, em frente ao 
número 91, loteamento Lottermann, bairro Moinhos D’Água. 
 
FABIANO BERGMANN (Req. 643 e 644/2017 e Ind. 285) 
 
Req. 643/2017 – Solicita a Administração Municipal que estude a possibilidade 
de colocar um zelador fixo no Parque Municipal de eventos, local que está se 
tornando uma referência em nossa cidade, não somente em realização de 
rodeios. E também em relação a segurança, evitaria a ação de vândalos, que 
muitas vezes estragam o local. 
 
Req. 644/2017 – Solicita a Administração Municipal que estude a possibilidade 
de criação de área de lazer na área verde, na Rua: Zeno Schmatz, próximo a 
divisa dos Bairros Bom Pastor e Moinhos D Água, para atender as duas 
comunidades. 
 
– Solicita a Administração Municipal/Departamento de Trânsito, a colocação 
de quebra molas na Rua: Guilherme Rieth, em frente a praça no Bairro 
Conventos. 
 
– Solicita a Administração Municipal que providencie junto ao DAER, a 
instalação de placa na RS 130, indicando a entrada do Parque Municipal de 
Eventos de Lajeado. 
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– Solicita a Administração Municipal que providencie a reforma dos brinquedos 
da praça, na Rua: José Franz no Bairro Conventos, alguns estão sem condições 
de uso. 
 
– Solicita e reitera o pedido a Administração Municipal/Departamento de 
Trânsito, da instalação de quebra-molas, na Rua: José Franz, próximo à praça no 
Bairro Conventos. 
 
- Solicita a SEDETAG, que realize serviços de melhorias no acesso ao cemitério 
municipal no Bairro Jardim do Cedro.  
 
- Solicita a etirada de lixo no terreno da esquina da Rua: Júlio May, com  a Rua: 
Bento Gonçalves no Bairro Centro. 
 
SÉRGIO MIGUEL RAMBO (Req. 645, 646 e 647/2017)  
 
Req. 645/2017 - Solicita espaço no expediente para falar sobre os diferentes 
valores do calçamento comunitário praticados no município de Lajeado. 
 
Req. 646/2017 – Solicita ao Prefeito Municipal/Secretaria de Obras (SEOSP), que 
informem a esta Casa Legislativa qual o motivo da paralisação da Obra de 
acesso ao Bairro Centenário, visto que, informações circulam no bairro alegando 
falta de liberação por parte de alguns vereadores, sendo que o Projeto foi 
aprovado e liberado pelo DNIT. 
 
Req. 647/2017 – Solicita ao Prefeito Municipal/Secretaria da Segurança 
Pública/Trânsito que fiscalizem onde foi feito a pintura do meio fio, porque foi 
pintado toda a extensão de branco inclusive entradas de garagens, paradas de 
ônibus e locais que já eram pintados de amarelo por outros motivos. 
 
ERNANI TEIXEIRA DA SILVA (Req. 648, 649, 650, 651 e 652/2017 e Ind. 286) 
 
Req. 648/2017 - Solicita ao Prefeito Municipal, para que informe o andamento 
das obras de calçamento das ruas pela nova lei, que informe ainda, se há 
material suficiente para tal e quais as ruas com obras em andamento. 
 
Req. 649/2017 - Solicita ao Prefeito Municipal/SESA, informações se já tem 
médico e qual o profissional, que irá substituir a médica no período de suas 
férias no Posto de Saúde do Bairro Jardim do Cedro. Solicitação esta, dos 
moradores do referido bairro. 
 
Req. 650/2017 – Solicita ao Prefeito Municipal,  para que o mesmo estude da 
possibilidade da Prefeitura Municipal fazer parceria com Empresas Privadas, 
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tal para, cuidar da limpeza e embelezamento das Praças de Lazer e dos 
Canteiros da nossa querida cidade. 
 
Req. 651/2017 – Solicita à RGE – Rio Grande Energia, a troca do poste de local, 
poste este de energia, situado na Av. Senador Alberto Pasqualini, em frente a 
residência de nº 3446, pois da forma que se encontra, dificulta a entrada/saída 
do morador com o seu veículo de passeio. Cabe salientar, que a Prefeitura 
Municipal informou que este caso é de responsabilidade da RGE. Fotos Anexas. 
 
Req. 652/2017 – Solicita ao Prefeito Municipal/SEMA, Secretaria competente 
fiscalizar Prédio situado na Rua Sofia Pedó, nº 088, pois há alguns canos que 
saem pra rua, e, os moradores reclamam dessa saída de água pelos mesmos. 
Fotos Anexas. 
 
- Solicita providência, com a maior brevidade possível, o conserto do 
calçamento, na Rua Eugenio Nicolau, em frente ao nº 075, no Bairro Campestre, 
pois há vários canos quebrados. 
 
- Solicitação com urgência ao Departamento de Trânsito, a instalação de um 
redutor de velocidade (quebra-molas) ou uma faixa elevada, nas proximidades 
da esquina da Rua Coelho Neto com a Rua Maurício Cardoso, no Bairro São 
Cristóvão, pois o tráfego é intenso, onde os veículos passam em alta velocidade, 
o que poderá ocasionar graves acidentes. 
 
- Solicitação com urgência, providência na iluminação pública na Rua Érico 
Weber, próximo ao nº 180, no Bairro Floresta, pois sem iluminação, causa 
insegurança às pessoas trabalhadoras que desde cedo estão na rua. 
 
- Solicita providência no sentido de levantar o calçamento ou colocar asfalto frio 
no buraco, existente na Rua Silva Jardim, em frente ao nº 249, proximidades da 
Sprits, no Bairro Centro, pois para os motociclistas é perigoso, o que poderá 
ocasionar acidentes. Fotos Anexas. 
 
- Solicita a colocação de placa indicativa da Rua que foi denominada de ITAJAÍ, 
no Bairro Conservas, conforme a Lei Municipal 10.393/2017. 
 
- Solicita providência, no sentido de recapeamento asfáltico na Av. Senador 
Alberto Pasqualini, mais precisamente trecho compreendido entre a Av. 
Amazonas ate a Escola Municipal Vitus André Morschbacher, no Bairro 
Universitário, a qual encontra-se em precário estado de conservação, com várias 
rachaduras e buracos, causando enormes dificuldades aos usuários. Fotos 
Anexas. 
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MOZART PEREIRA LOPES (Req. 653, 654, 655, 656, 657, 658 e 659/2017). 
 
Req. 653/2017 – Solicita a FUNDEF, na pessoa do Sr. Presidente, Alain Viegas 
Detobel, cumprimentando pela realização da feijoada beneficente ocorrida no 
último sábado, com a presença de mais de duzentas e cinquenta pessoas da 
comunidade que prestigiaram o evento. 
 
Req. 654/2017 – Solicita ao PODER EXECUTIVO / SEMA – CCZV, À REDE 
IMEC / DESCO, APAMA e SHOPPING LAJEADO, parabenizando pela 
realização das feiras de adoção de animais realizadas no último final de 
semana. Aproveito a oportunidade para cumprimentar os organizadores e 
divulgar o pedágio solidário promovido pelo LÉO Clube Lajeado Florestal, 
evento este que deverá ocorrer no próximo sábado (12/08) das 10 às 12 horas na 
sinaleira da Rua Júlio de Castilhos com Av. Alberto Pasqualini e em benefício a 
Amor Animal Grupo Voluntário e Associação dos Amigos Protetores dos 
Animais do Vale do Taquari (AAPAVAT). 
 
Req. 655/2017 – Solicita ao Piquete Morro Santo na pessoa do Patrão, Sr. André 
Winck, cumprimentando pela realização da 1º edição do seu Rodeio Estadual, 
realizado no último final de semana junto ao Parque Municipal de Eventos 
“Rogero Henz”. 
 
Req. 656/2017 – Solicita a Rede IMEC, na pessoa do Sr. Leonardo Taufer, 
Diretor Presidente, parabenizando pelo êxito com as noites da solidariedade, 
evento este que beneficia diversas escolas, hospitais, asilos, ligas de combate ao 
câncer, APAES. 
 
Req. 657/2017 – Solicita envio de ofício parabenizando a Enfermeira Verônica 
Teixeira e demais participantes pela organização e participação da “Hora do 
Mamaço”, evento este ocorrido no último final de semana no Parque Professor 
Theobaldo Dick, alusivo à Semana Mundial da Amamentação. 
 
Req. 658/2017 – Solicita ao Sr. José Zagonel, parabenizando pelos 40 anos de 
aniversário da Construtora Zagonel. 
 
Req. 659/2017 – Solicita ao CEAT, todo o corpo docente e discente, na pessoa do 
seu Diretor Geral, Sr. Rodrigo Ullrich, parabenizando pelo aniversário de 125 
anos da instituição. 
 
- Solicitamos a Secretaria Municipal de Obras, que providencie no conserto da 
boca de lobo na Rua Adão Ely, defronte ao Mercado Mantovani, Bairro São 
Cristóvão. 
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- Solicitamos a Secretaria Municipal de Obras, que providencie na desobstrução 
dos canos na Av. Dos Quinze, defronte ao restaurante dos “15”, Bairro Florestal. 
 
- Solicitamos a Secretaria Municipal de Obras, que providencie na colocação de 
dois metros de cano na Rua Ermundo F. Ely entroncamento com a ERS 130, 
Bairro Florestal, devido ao grande número de veículos que caíram naquele valo. 
 
PAULO ADRIANO DA SILVA (Req. 660 e 661/2017 e Ind. 287) 
 
Req. 660/2017 – Solicita a Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Turismo e 
Agricultura (SEDATAG), para nos informes através de mapas e matrículas das 
Áreas de Recreação Pública, localizadas no bairro Universitário, para podermos 
realizar a construção de um campo de futebol para as crianças do bairro, pois as 
mesmas não possuem um local adequado para esta atividade. 
 
Req. 661/2017 – Solicita a Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Turismo e 
Agricultura (SEDATAG), para que providencie a manutenção e troca dos 
brinquedos da Área de Lazer do bairro Morro 25. Esta solicitação vem a atender 
as precárias condições em que se encontra o local, com brinquedos quebrados, 
iluminação precária e grande quantidade de mato na quadra de areia da praça. 
 
- Secretaria de Obras e Serviços Públicos (SEOSP), que faça a melhoria com 
colocação de saibro e brita na Rua Eleolino Domingos Zagonel, no bairro Jardim 
do Cedro. 
 
- Secretaria de Obras e Serviços Públicos (SEOSP), que arrume o canteiro central 
da rotula na Rua Dr. Parobé, bairro Centros, pois o meio fio está cedendo. 
 
- Secretaria de Obras e Serviços Públicos (SEOSP), que arrume o bueiro da 
esquina da Av. Beira Rio com a Rua Delfino Costa, bairro Conservas. 
 
- Secretaria de Obras e Serviços Públicos (SEOSP), que faça a manutenção das 
paradas localizadas no trecho entre o bairro Santo Antônio e o Morro 25, pois as 
mesmas se encontram com muito barro dentro. 
**************************************************************************************** 

Sala Presidente Tancredo de Almeida Neves,  08 de  agosto de 2017. 
 


