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        CÂMARA DE VEREADORES DE LAJEADO 
          Estado do Rio Grande do Sul 

   Sessão Ordinária realizada no dia 15/08/2017 

      BOLETIM Nº  033-01/2017 

                   E X P E D I E N T E 

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

PODER EXECUTIVO: 
 
- PL nº 91-01/2017 – Altera o art.  4º da Lei Municipal nº 8.194 de 19 de agosto 
de 2009 que Regulamenta a Concessão dos Benefícios Eventuais da Política da 
Assistência Social.  
 

- PL nº 92-01/2017 – Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar Termo de 
Parceria com a Fundação Vale do Taquari de Educação e Desenvolvimento 
Social – FUVATES, para disponibilização de estagiários para atuar no Projeto 
do Plano Diretor Lajeado 2040.   

 
- PL nº 93-01/2017 – Autoriza a contratação temporária de excepcional 
interesse público de Professor de Educação Infantil.  
 
- PL nº 94-01/2017 – Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir Crédito 
Especial e Suplementar.  

 
- Ofício nº 549-01/2017 - SEAD –   Veto integral ao Projeto de Lei CM Nº 

0038-01/2017, que “Altera os parágrafos 1º e 3º do artigo 17 da Lei 
Complementar nº 002-04/2016, de 23 de março de 2016, que institui o Regime 
Próprio de Previdência Social do Município de Lajeado e dá outras 
providências”. 
 
Ofício nº  550-01/2017 - Executivo encaminha relação dos Conselhos 
Municipais. 

 
- Ofício nº 551-01/2017 - SEAD –   Informações complementares ao Projeto 
de Lei nº 078, de 25 de julho de 2017, que  “Autoriza o Poder Executivo 
Municipal a abrir Crédito Especial e Suplementar.”    

 
- Ofício nº 553-01/2017 - SEAD –  EMENDA MODIFICATIVA AO PROJETO 
DE LEI Nº 086, DE 28 DE JULHO DE 2017, que: “ 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 
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(quatro) caixas de fibra de 25.000 (vinte e cinco) mil litros, no Bairro Centenário, 
e dá outras providências.” 
****************************************************************************************** 
NILSON DO ARTE (PROJETO DE LEI CM Nº 073-01/2017 e CM Nº 072-
01/2017) 
 
PROJETO DE LEI CM Nº 073-01/2017 – Denomina de Rua Central a Rua C 
localizada entre as Ruas Igrejinha e Roque Biasu dos Santos no Bairro Santo 
Antônio. 
 
PROJETO DE LEI CM Nº 072-01/2017 – Denomina de Rua Nove de Setembro a 
Rua N, localizada no Bairro Santo Antônio. 
 
ERNANI TEIXEIRA DA SILVA (PROJETO DE LEI CM Nº 074-01/2017) 
 
PROJETO DE LEI CM Nº 074-01/2017 – Disciplina a circulação e sinalização de 
tração humana (carrinhos de metal para o transporte de produtos recicláveis), 
no Município de Lajeado/RS e dá outras providências. 
 
CARLOS EDUARDO RANZI (PROJETO DE LEI CM Nº 075-01/2017 ) 
 
PROJETO DE LEI CM Nº 075-01/2017 - Dispõe sobre a obrigatoriedade do 
conserto de buracos e valas abertos nas vias públicas no âmbito do município 
de Lajeado e dá outras providências. 
 
WALDIR SÉRGIO GISCH (Req. 663/2017) 
 
Req. 663/2017 – Solicita ao Poder Executivo que encaminhe Projeto de Lei 
alterando o Código Tributário, que permite parcelamento de multas advindas 
da área da Vigilância Sanitária. 
 
MARIELA PORTZ (Req. 664/2017 e Ind. 289) 
 
Req. 664/2017 – Solicita espaço para falar sobre o Plano Diretor que está sendo 
desenvolvido no município. 
 
- Solicita: Pintura de uma Faixa de Segurança na Rua 17 de Dezembro, n°599, 
Bairro Hidráulica. 
 
- Solicita: Troca de lâmpada Rua Domingos Gusson, final da rua, Bairro 
Conventos. 
 
- Solicita: Troca de lâmpada na Av. Benjamin Constant, 1356 em frente ao 
DAER. 
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- Solicita: Troca de lâmpada na Rua Pinheiro Machado, esquina com Av. 
Benjamin Constant.(Sorvebom). 
 
- Solicita: Limpeza de boca de lobo Rua Pará esquina com Belém perto do 
número 78, Bairro Universitário. 
 
MOZART PEREIRA LOPES (Req. 665, 666 e 669/2017) 
 
Req. 665/2017 – Solicita o envio de ofício ao Centro de Cultura Alemã de 
Lajeado, na pessoa do seu Presidente, Sr. Ademar Breitembach, parabenizando 
pelas comemorações de aniversário dos vinte e cinco anos de existência. 
 
Req. 666/2017 – Solicita o envio de ofício à Cooperativa de Crédito Sicredi Vale 
do Taquari, na pessoa do seu presidente Adilson Carlos Metz, parabenizando a 
toda direção, colaboradores e cooperativados, pela inauguração de seu novo 
Centro Administrativo localizado no bairro São Cristóvão. 
 
Req. 669/2017 – Solicita o envio de ofício à Presidência da Associação de 
Moradores do Bairro Olarias, Direção da EMEF Nova Viena e Direção da EMEI 
Pequeno Lar, informando que está ciente das demandas apresentadas na 
reunião do Plano Diretor realizado na última sexta-feira e estará acompanhando 
o trâmite das mesmas junto aos órgãos competentes. 
 
SÉRGIO MIGUEL RAMBO (Req. 667 e 676/2017) 
 
Req. 667/2017 – Solicita ao Poder Executivo/Sr. Prefeito Municipal/Secretaria 
de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Agricultura (Sedetag), que 
informem a esta Casa Legislativa, quantas empresas estão estabelecidas nos 
bairros Olarias, Centenário e Campestre, sua respectiva localização e o ramo de 
atividades que exerce. 
 
Req. 676/2017 – Solicita ao Poder Executivo/Sr. Prefeito Municipal, que 
informe a esta Casa Legislativa, porque algumas Secretarias não estão passando 
informações solicitadas pelos Nobres Vereadores pessoalmente, os quais têm 
livre acesso a qualquer informação, só estão liberando via protocolo. 
 
ARILENE MARIA DALMORO (Req. 668/2017 e Ind. 290). 
 
Req. 668/2017 – Solicita à Secretaria do Planejamento e Urbanismo – SEPLAN, 
com urgência, um estudo sobre a quadra da Rua Padre Amstad, esquina com a 
Av. Benjamin Constant e a Rua Quinze de Novembro, para ver a viabilidade 
para o estacionamento ser somente de um lado. Esta Rua é muito estreita 
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dificultando o fluxo e as manobras para as entradas das garagens. 
 
- SECRETARIA OBRAS – SOSUR: Solicitando BRITA para a Rua Fabio Brito de 
Azambuja, 539 – Bairro São Cristóvão, este endereço é ao lado à uma área verde 
do município, os proprietários deste endereço fazem a manutenção desta área 
como, cortar grama, recolher lixo, etc..., como voluntários. Esta brita é para 
embelezar ainda mais este espaço. 
 
- SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SEOSP: Solicitando o 
recolhimento do lixo entulho (máquinas de lavar roupa), na Rua Frederico 
Schardong Filho, Bairro São Cristóvão. 
 
- SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SEOSP: Solicitando o 
recolhimento do lixo verde e entulhos, na Rua São Paulo, Bairro São Cristóvão, 
número 295. 
 
NILSON DO ARTE (Req. 670 e 671/2017 e Ind. 291) 
 
Req. 670/2017 – Solicita espaço para falar sobre: Homenagem ao time de 
Basquete de Cadeirantes Blindados do vale. 
 
Req. 671/2017 - Solicita o envio de Ofício ao Posto de Saúde do Bairro Santo 
Antônio, parabenizando pelo recebimento de Honraria ao Mérito, concedido no 
1º Seminário Estadual 
de Enfermagem, por bons serviços prestados. 1º lugar: Consulta 
Multiprofissional de Enfermagem. 
2º lugar: Consulta Multiprofissional de Pré-Natal. 
 
-Solicita á SEOESP. Secretaria de Obras e Serviços Públicos. O Conserto de um 
buraco no entroncamento das Ruas Arnoldo Hury com a Rua Emilio Haas, no 
bairro Jardim do Cedro. 
 
-Solicito á SEOESP. Secretaria de Obras e Serviços Públicos. Para que seja 
instalado um Ponto de Luz e Energia, Para realização de Eventos Noturnos, na 
praça do Bairro Santo Antônio. 
 
- Solicita à SEOESP. Secretaria de Obras e Serviços Públicos. O Conserto do 
pavimento da Av. Senador Alberto Pasqualini trecho entre a Rua Mauricio 
Cardoso e a agência dos Correios. Pois este trecho está cheio de buracos por 
conta de serviços realizados na rede de água. 
 
-Solicita à SEOESP. Secretaria de Obras e Serviços Públicos. Para que seja 
instalada a iluminação pública junto ao residencial Novo Tempo I. Pois a 
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avenida Arnaldo Hury em frente a este complexo residencial se encontra as 
escuras. 
 
-Solicita à SESP. Secretaria de Segurança Pública inclusive Trânsito. Para que 
sejam instaladas placas de identificação de ruas e logradouros no Bairro Olarias. 
Os nomes das ruas já existe, mas muitas ruas estão sem placas dificultando a 
localização de endereços. 
 
ERNANI TEIXEIRA DA SILVA (Req. 672/2017 e Ind. 292) 
 
Req. 672/2017 – Solicita à Gerência dos Correios de Lajeado, para que seja feita 
a entrega das correspondências em todas as ruas do Bairro Jardim do Cedro, 
pois em várias ruas a entrega não é feita, o que dificulta muitas vezes o 
pagamento de contas dos moradores do referido bairro. 
 
- Reitera o pedido no sentido da possibilidade de construir uma pista de 
caminhada, junto a Praça de Lazer Theobaldo Stein e área verde, na Rua 
Antônio S. Arenhart, Bairro Jardim do Cedro. 
 
- Reitera o pedido ao Departamento de Trânsito, a instalação de um redutor de 
velocidade (quebra-molas) ou faixa elevada, na Rua Henrique Stein Filho, 
próximo ao nº 601, pois ali é uma baixada, onde reside um vendedor de frutas e 
verduras, e quando o mesmo sai com o seu caminhão, poderá ocasionar 
acidentes, pois os veículos passam em velocidade muito avançada. 
 
- Reitera o pedido ao Departamento de Trânsito, a instalação de um redutor de 
velocidade (quebra-molas) ou faixa elevada, na Rua Henrique Stein Filho, no 
Bairro Jardim do Cedro, isso na baixada, próximo a Rua Luiza Stein, pois os 
veículos passam em velocidade avançada e é muito perigoso devido as crianças 
que frequentam o Colégio D. Pedro I. 
 
- Reitera o pedido no sentido de que seja feito um muro de contensão no 
barranco do Porto dos Bruder, assim como, limpeza urgente do local, para 
melhorar o acesso em questão, pois da forma que está, é muito perigoso e 
poderá ocasionar graves acidentes. Fotos Anexas. 
 
- Solicita providência, com brevidade possível, a obstrução e limpeza do bueiro, 
localizado na Rua Sabiá, em frente ao nº 934, no Bairro Universitário, pois está 
tudo entupido, o que não dá vazão as águas. Foto Anexa. 
 
- Solicita providência no sentido de conserto da tela no Posto de Saúde, situado 
no Loteamento Verdes Vales II, Bairro Universitário, pois da forma que está, 
facilita a passagem de vândalos. Fotos Anexas. 
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- Solicita a colocação de piso (concreto) no abrigo (parada de ônibus), localizado 
na Rua Sabiá, em frente ao nº 934, Bairro Universitário, pois nos dias chuvosos, 
se acumula muito barro, o que dificulta aos usuários que dependem de ônibus. 
Fotos Anexas. 
 
- Solicita ao Departamento de Trânsito, a troca do abrigo (parada de ônibus) de 
local, este situado na Rua João Fernando Schneider, esquina com a Rua Arnaldo 
Uhry, no Bairro Jardim do Cedro, pois o mesmo está muito perto da sinaleira, 
devido a isso, seria interessante a instalação do mesmo um pouco abaixo, para 
não atrapalhar o fluxo na esquina. Foto Anexa. 
 
FABIANO BERGMANN (Ind. 293) 
 
- Solicita a troca de luminárias nas Ruas: Irio Arnoldo Bald e Santa Clara do Sul, 
no Bairro Igrejinha, a maioria das luminárias estão queimadas.  
 
- Solicita a limpeza no estacionamento e limpeza e colocação de tubos de 
escoamento no Posto de Saúde do Bairro Conventos. 
 
- Solicita a troca de luminária na Rua: Leopoldo Scherer, próximo ao Nº 131. 
 
CARLOS EDUARDO RANZI (Req. 673 e 674/2017) 
 
Req. 673/2017 – Solicita ao Poder Executivo e ao Departamento Nacional de 
Infraestrutura de Transportes (DNIT) a implantação de acesso seguro dos 
bairros Bom Pastor e Conventos aos bairros Centenário e Olarias, pela BR-386. 
 
Req. 674/2017 – Solicita ao Poder Executivo onde será instalada a academia ao 
ar livre do Bairro São Bento. 
 
PAULO ADRIANO DA SILVA (Req. 675/2017 e Ind. 294) 
 
Req. 675/2017 – Requer à Secretaria de Administração (SEAD), para que inclua 
na Lei Municipal nº 8485 de 16 de dezembro de 2010 no seu Art. 1°, beneficio 
para empresas de pequeno, médio e grande porte, inclusive 
microempreendedor individual. Esta solicitação visa atender empreendedores 
do município que não estão contemplados na lei e que mais necessitam de 
auxílio. 
 
- Secretaria de Obras e Serviços Públicos (SEOSP), que faça a melhorias quanto 
a verificação e proibição de esgoto a céu aberto na Rua Venâncio Aires, no 
bairro Igrejinha. 
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- Secretaria de Obras e Serviços Públicos (SEOSP), que notifique a CORSAN, 
quanto aos problemas que a cidade vem tendo com buracos abertos após as 
obras de melhoria da rede de Água da Companhia. 
 
- Secretaria de Segurança Pública, Inclusive Transito (SESP), que faça a 
instalação de redutor de velocidade em frente e Escola de Ensino Fundamental 
do SESC, mais conhecida como Sesquinho na Rua Marechal Deodoro, bairro 
Centro. 
**************************************************************************************** 

Sala Presidente Tancredo de Almeida Neves,  15 de  agosto de 2017. 
 

 


