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        CÂMARA DE VEREADORES DE LAJEADO 
          Estado do Rio Grande do Sul 

   Sessão Ordinária realizada no dia 22/08/2017 

      BOLETIM Nº  034-01/2017 

                   E X P E D I E N T E 

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

PODER EXECUTIVO: 
 
- Ofício nº 556-01/2017 - SEAD – Em atenção ao Ofício nº 655-01/2017  sobre 
a implantação no Município de um calendário de recolhimento de lixo 
eletrônico.    

 
- Ofício nº 561-01/2017 - SEAD –   Em atenção ao Ofício nº 669-01/2017  
sobre uma parceira com a ONG Amando e Protegendo Muitos Animais.    
 
Ofício nº 670-01/2017 – sobre os espaços chamados de “cachorródromos”. 
****************************************************************************************** 
MUNICIPAIS: 
 
 - Coordenador do Departamento de Agricultura – Adi Cerutti convida os 
Senhores Vereadores para uma reunião agendada pela Associação de feirantes, 
no dia 23 de agosto de 2017 às 14:00 horas no Auditório da Prefeitura de 
Lajeado. 
****************************************************************************************** 
PROJETO DE LEI SUBSTITUTIVO ao Projeto de Lei CM nº 047-01/2017 – 
(CARLOS EDUARDO RANZI) 
 
 - Regulamenta a circulação de veículos de tração animal nas vias do Município 
de Lajeado, determina a redução gradativa desses veículos e dá outras 
providências.     
 
MARIELA PORTZ (REQ. 677 E 678/2017) 
 
Req. 677/2017 - Solicita a formação de uma comissão composta por Vereadores, 
Assessores, representantes do Poder Executivo Municipal e de instituições 
representativas da sociedade (de acordo com temáticas afins), com o objetivo de 
estudar e analisar as leis do município. O papel da Comissão será propor 
revogação, unificação e consolidação de leis para enxugar a legislação do 
município e assim tornar a máquina pública mais eficiente, menos burocrática e 
facilitadora do desenvolvimento da cidade. 
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Req. 678/2017 -  Solicita espaço para falar sobre o Projeto O Valente não é 
Violento. 
 
ARILENE MARIA DALMORO (Ind. 295) 
 
- Solicita à SECRETARIA E SEGURANÇA PÚBLICA, com urgência, uma faixa 
elevada em frente à Escola Técnica – IFSUL, na Rua João Goulart, números 1934 
–2026 no Bairro Olarias. 
 
CARLOS EDUARDO RANZI (Req. 679 e 680/2017) 
 
Req. 679/2017 – Solicita ao Poder Executivo, a revisão da iluminação pública nas 
proximidades da ponte de ferro, uma vez que o local encontra-se às escuras. 
 
Req. 680/2017 - Encaminha ao Poder Executivo o anteprojeto de lei que dispõem 
sobre a remoção de veículos abandonados em logradouros públicos de Lajeado. 
(Dispõe sobre a remoção de veículos abandonados em logradouros públicos do 
Município de Lajeado, e dá outras providências). 
 
SÉRGIO MIGUEL RAMBO (Req. 681, 682 e 683/2017) 
 
Req. 681/2017 - Solicita ao Poder Executivo/Sr. Prefeito Municipal/Secretaria 
do Meio Ambiente (Sema) que enviem a esta Casa Legislativa cópia do Contrato 
Social, Responsável Técnico e Atestado da Capacidade Técnica da Empresa que 
venceu o processo licitatório para fazer o tratamento do chorume no aterro 
sanitário no Município de Lajeado. 
 
Req. 682/2017 - Solicita à CORSAN - Companhia Riograndense de Saneamento, 
situada na Av. ACVAT, 217 no Bairro Americano, que informem a esta Casa 
Legislativa o porque da demora no fechamento dos buracos abertos em vias 
Públicas pela companhia pra ligação de água, buracos estes que ficam por 
meses atrapalhando o trânsito e até causando estragos em veículos que passam 
pelo local. Temos um exemplo claro na Rua Michel Schauren, esquina com a 
Rua João Goulart no Bairro Olarias, uma vala foi aberta pela companhia a meses 
e até hoje está dificultando a vida dos motoristas que trafegam pelo local. 
Pedimos mais agilidade na execução neste tipo de serviço. 
 
Req. 683/2017 - Solicita ao Poder Executivo/Sr. Prefeito Municipal, que enviem 
a esta Casa Legislativa relatório do registro dos funcionários da Capina 
Mecanizada e relatório do maquinário utilizado com a respectiva cópia dos 
documentos. 
 
EDER SPOHR (Ind. 296) 
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- Solicita à Secretaria de Obras e Serviços Públicos (SEOSP) que faça com 
urgência o patrolamento e a colocação de material (brita) em toda a Rua 
Augusto Adolfo Scherer, no bairro São Bento. 
 

- Solicita à Secretaria de Obras e Serviços Públicos (SEOSP), que faça a limpeza 
de lixo de construção deixados na Rua Frieda Niederle, em frente à casa de 
número 248, bairro Conventos. 
 
- Solicita à Secretaria de Obras e Serviços Públicos (SEOSP), que faça o 
parolamento e a colocação de material (brita) em toda a Rua Ivo Grünn, no 
bairro Moinhos D’ Água. 
 
MOZART PEREIRA LOPES (Req. 684, 685, 686 e 687/2017) 
 
Req. 684/2017 -  Solicita à Secretaria Estadual da Saúde/16ª CRS, haja vista o 
Projeto de Lei CM nº 0052- 01/2017 que tramita nesta Casa Legislativa (cópia 
anexa), que informe da possibilidade de disponibilização à Secretaria de Saúde 
deste município, de listas de espera por especialidade, periódicas e atualizadas, 
por ordem cronológica de inscrição, de pacientes de Lajeado, que aguardam por 
consulta, exames e/ou procedimentos cirúrgicos, regulados pelos sistemas 
SISREG e GERCON. 
 
Req. 685/2017 - Solicita ao Poder Executivo/Sr. Prefeito Municipal, conforme 
expediente nº 17699/2017, o fechamento do ginásio/quadra de esportes da 
EMEF Santo André. 
 
Req. 686/2017 - Solicita envio de ofício à Direção, professores, funcionários e 
estudantes da Escola Estadual Pedro Scherer do bairro Montanha, 
parabenizando pelo aniversário de 80 anos de criação da instituição, 
completados no último domingo (20/08/2017). 
 
Req. 687/2017 - Solicita ao Poder Executivo/SEMA, a retirada ou até mesmo o 
extermínio de um enxame de abelhas africanas, localizado no Ginásio Prof. 
Nelson Brancher, muito próximo à entrada principal, devido ao iminente perigo 
de acidentes, especialmente quando da realização de eventos onde um grande 
número de pessoas circulam pelo local.  
 
FABIANO BERGMANN (Req. 688/2017 e Ind. 297) 
 
Req. 688/2017 - Solicita à Administração Municipal que realize o quanto antes a 
abertura da Avenida, João G. Richter, como está trasado no mapa viário do 
município, desde a BR 386, no Bairro Conventos, até a Rua: Romeu J. Scherer, 
Bairro Igrejinha. Obra ésta muito importante, para desafogar o intenso 
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movimento principalmente na BR 386, e ainda facilitaria a locomoção dos 
moradores dos bairros, Imigrante, Centenário, Conventos, Igrejinha, Olarias e 
Planalto. 
 
- Solicita a Administração Municipal/Departamento de Trânsito, a instalação de 
faixa de elevada na Rua: Rodolfo Germano Hexel, Nº 180, próximo a entrada da 
EMEI Gente Miúda, no Bairro Hidráulica, pedido feito pelos professores e pais 
de crianças que frequentam a referida creche. 
 
NILSON DO ARTE (req. 689/2017 e Ind. 298) 
 
Req. 689/2017 -  Solicita espaço para falar sobre: Condições Habitacionais no 
Condomínio Novo Tempo I e II. 
 
- Reitera à SEOESP - Secretaria de Obras e Serviços Públicos, o pedido de 
instalação de quebra-molas. Na Av. Arnaldo Hury, em frente ao Condomínio 
Habitacional Novo Tempo I, no Bairro Santo Antônio. Que já havia sido pedido, 
em outro momento; por outros Vereadores desta casa. 
 
-Solicita à SEOESP - Secretaria de Obras e Serviços Públicos, a reforma da 
parada de ônibus da parada (8), localizada no acesso ao Bairro Santo Antônio. 
Pois a mesma se encontra avariada devido a um acidente de trânsito ocorrido 
no local. 
 
- Solicita à SEOESP. Secretaria de Obras e Serviços Públicos, a colocação de 
material, (saibro, brita), na rua Rio Grande do Norte em frente ao nº860; Neste 
local existe um atoleiro na rua impedindo o recolhimento de lixo; pois o 
caminhão não chega até o local. 
 
PAULO ADRIANO DA SILVA (Req. 690/2017 e Ind. 299) 
 
Req. 690/2017 – Solicita à Secretaria de Segurança, inclusive Trânsito que faça 
um estudo para evitar os constantes acidentes que estão ocorrendo na esquina 
da Av. Benjamin Constant com a Rua Santos Filho, localizada no Centro da 
Cidade. Solicito que o tempo da sinaleira dos veículos que ingressam na Av. 
Benjamin Constant não seja ao mesmo tempo, sendo que por sua vez seja feita a 
passagem dos veículos de cima, ora os que venham de baixo. Também altere a 
forma de passagem dos pedestres no entroncamento, principalmente na 
travessia do Shopping em direção a banca central, no mesmo local. Desta forma 
solicito que seja repassado ao Conselho de Trânsito para emissão de parecer ou 
estudo. 
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- Secretaria de Obras e Serviços Públicos (SEOSP), melhorias quanto ao concerto 
de boca de lobo na Rua Armindo Lawall, Bairro Centenário e Rua Gelson 
Krohn, Bairro São Bento, esta solicitação vem sendo feita por 
moradores , pois neste locais o esgoto corre a céu aberto. 
 
- Secretaria de Obras e Serviços Públicos (SEOSP), melhorias de forma imediata 
nas ruas do Loteamento Zago no Bairro Morro 25, sendo que as mesmas 
encontram-se intransitáveis. 
 
- Secretaria de Obras e Serviços Públicos (SEOSP), a instalação de um quebra 
molas na Rua Simão Bolívar nas proximidades do número 420 localizada no 
Bairro Santo Antônio, esta solicitação vem sendo feita pelos moradores desta 
comunidade, pela alta velocidade atingida pelos veículos que por ali transitam. 
 
ERNANI TEIXEIRA DA SILVA (Req. 691 e 692/2017 e Ind. 300) 
 
Req. 691/2017 - Solicita ao Prefeito Municipal, considerando que o Chafariz da 
Praça Gaspar Silveira Martins encontra-se desativado, isto por ter queimado o 
motor que acionava a bomba da água e tendo a informação de que tenha a 
disposição o motor novo para ser instalado, isto já por muitos meses, este 
Vereador quer que seja informado a esta Casa, da veracidade ou não deste fato, 
e se é verdadeiro, por quais motivos até então, o referido motor não foi 
instalado. 
 
Req. 692/2017 - Solicita ao Prefeito Municipal/SESA, considerando que existem 
fisioterapeutas que dão atendimento aos bairros Santo Antônio, São Cristóvão e 
Olarias, este Vereador, requer ao Prefeito Municipal e a Secretaria Municipal de 
Saúde, da possibilidade de estender o serviço de fisioterapia também para o 
Centro da cidade, pois para os moradores da cidade e dos bairros que ainda não 
gozam desse serviço, possam também usufruí-lo. 
 
- Solicita providência, com a maior brevidade possível, o conserto da grade de 
proteção existente ao redor do Chafariz, Praça Gaspar Silveira Martins, 
inclusive, que seja a referida grade aumentada a sua altura, no mínimo meio 
metro. Foto Anexa. 
 
- Solicita com urgência, o conserto, reforma e pintura dos brinquedos da Praça 
de Lazer, localizada na Rua Santo Inácio, em frente ao n° 117, no Bairro 
Hidráulica. Fotos Anexas. 
 
- Solicita a troca do tampão na boca de lobo, localizada na Rua Fábio Brito de 
Azambuja, esquina com a Rua Afonso Pena no Bairro São Cristóvão, pois o 
mesmo fica bem no meio da calçada. Fotos Anexas. 
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- Solicita providência com urgência, pois este Vereador se deslocou até a Praça 
Gaspar Silveira Martins, a convite de diversos moradores, redondeza da 
mesma, onde, constatou que ao Chafariz da referida praça, não está em 
funcionamento e a água existente no tanque do referido Chafariz está 
extremamente poluída, inclusive com muita sujeira e possivelmente com 
criação de mosquitos. Fotos Anexas. 
 
- Solicita providência, no sentido de consertar ou fazer a troca de lixeira, 
instalada na Rua João Goulart, em frente ao Posto de Combustíveis Augustin, 
no Bairro Olarias. Fotos Anexas. 
 
- Solicita com urgência ao Departamento de Trânsito, a instalação de um 
semáforo, quebra-molas ou uma faixa elevada na Rua Arnoldo Uhry, 
proximidades do Colégio D. Pedro I, Bairro Jardim do Cedro, pois ali o tráfego 
é intenso, onde os veículos passam em alta velocidade, o que poderá ocasionar 
ainda mais graves acidentes, assim como, acidentes já ocorridos com alunos do 
colégio referido. 
 
- Solicita providência, pois existe reclamações que na Praça Gaspar Silveira 
Martins foram retirados postes que sustentavam a iluminação da mesma, ou 
seja, que dava suporte às iluminárias, ocorre, que os referidos postes não foram 
recolocados e por isso, existem fios revestidos com fita isolante e por isso se 
conclui que se tem energia. Para que não aconteça o que aconteceu na área de 
esportes (campo de futebol) no Parque Theobaldo Dick, requer-se que seja feita 
uma revisão na instalação de rede elétrica na Praça Gaspar Silveira Martins. 
Foto Anexa. 
 
- Solicita providência com urgência, no sentido de obstruir e limpar a boca de 
lobo, instalada na Rua Venâncio Aires, esquina com a Rua Arroio do Meio, em 
frente ao nº 047, no Bairro Olarias. Fotos Anexas. 
 
- Solicita providência, no sentido de que seja recolocado as pedras de 
calçamento, na Rua Décio Martins Costa, esquina com a Rua Saldanha Marinho, 
pois nos dias chuvosos há muito barro e nos dias de sol, muita poeira. Fotos 
Anexas. 
 
- Solicita com urgência ao Departamento de Trânsito, a instalação de uma faixa 
elevada na Rua Pedro Petry, defronte à Escola Municipal Vitus André 
Moerschbacher, no Bairro Universitário, pois os alunos daquele educandário, 
correm diariamente riscos de acidentes, isto na entrada e saída dos mesmos da 
Escola. 
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JONES BARBOSA (Req. 693/2017 e Ind.  301) 
 
Req. 693/2017 - Solicita ao Poder Executivo  a contratação de segurança noturno 
para o Parque Professor Theobaldo Dick. 
 
– Solicita ao Departamento de Trânsito a demarcação da via para 
estacionamento de motocicletas na Rua Expedicionários do Brasil, em frente à 
Academia Pódium, bairro Americano. 
 
– Solicita ao Poder Executivo a instalação dos equipamentos finais para 
inauguração e utilização do ginásio do bairro Santo André. 
 
– Solicita ao Poder Executivo a substituição de lâmpada queimada na Rua 
Pedro Beuren, em frente ao nº 1.150, bairro Conventos. 
 
– Solicita ao Poder Executivo a substituição de lâmpada queimada na Rua 
Sebastiani, nº 1.013, bairro Montanha. 
 
– Solicita ao Poder Executivo a substituição de lâmpada queimada na Rua 
Wilma Gertrudes Lottermann, em frente ao nº 91, bairro Moinhos D’Água. 
 
– Solicita à Secretaria de Obras e Serviços Públicos o a manutenção da pista de 
rolamento da Rua Joaquim Inácio da Silveira Filho, localizada no bairro 
Campestre. 
 
– Solicita ao Departamento de Trânsito o recapeamento asfáltico da Rua Carlos 
Spohr Filho. 
 
– Solicita ao Departamento de Trânsito a instalação de redutor de velocidade na 
Rua Carlos Spohr Filho, em frente à Escola Municipal de Educação Infantil 
Aprender Brincando, bairro Moinhos. 
 
 
ILDO PAULO SALVI (Req. 694/2017) 
 
Req. 694/2017 – Solicita à Mesa Diretora a cedência, de forma gratuita, do hall 
de entrada ou das dependências da Câmara de Vereadores, para exposições e 
manifestações de artistas locais e regionais. Tal solicitação tem por objetivo o 
incentivo e estímulo desta Casa às diversidades culturais locais. A exposição ou 
manifestação cultural se realizará mediante agendamento prévio dos artistas na 
Secretaria Municipal da Cultura, Esporte e Lazer, SECEL. 
**************************************************************************************** 

Sala Presidente Tancredo de Almeida Neves,  22 de  agosto de 2017. 
 


