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        CÂMARA DE VEREADORES DE LAJEADO 
          Estado do Rio Grande do Sul 

   Sessão Ordinária realizada no dia 12/09/2017 

      BOLETIM Nº  037-01/2017 

                   E X P E D I E N T E 

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

PODER EXECUTIVO: 
 
- PL nº 99-01/2017 –  Altera o caput do art. 2° da Lei Municipal n° 9.661, de 20 
de novembro de 2014, que Autoriza o Poder Executivo a receber, na forma de 
dação em pagamento, imóvel de propriedade de Adão Stein e Marlene Stein.  

 
- Ofício nº 603-01/2017 - SEAD – Em atenção ao Ofício nº 734-01/2017  sobre 
a reativação do  Programa de Qualidade na Gestão Pública. 

 
- Ofício nº 609-01/2017 - SEAD –   Em atenção ao Ofício nº 529-01/2017 sobre 
o conserto da canalização em frente ao prédio de nº 760 na Benjamin Constant. 
******************************************************************************************* 

MUNICIPAIS:  
 
- AVAT – convida os Senhores Vereadores e assessores para o 95º Encontro 
Regional de Legislativos Municipais no dia 30 de setembro de 2017 às 8:30 
horas na Câmara de Vereadores de Lajeado.  Programação: PALESTRA – 
Observações sobre o relacionamento entre os Poderes; Pedágios; ORÇAMENTO 
IMPOSITIVO E OS FUNDOS NA ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES 
ORÇAMENTÁRIAS – Com Edison Imar Oliveira Mello, Economista, Professor, 
Ex-Auditor do TCERS e Consultor Técnico da Uvergs.  
****************************************************************************************** 
NILSON DO ARTE (Req. 737/2017 e Ind. 316) 
 
Req. 737/2017 – Solicita espaço para falar: Funcionalismo Público. 
 
- Solicita o conserto de (2) duas bocas de Lobo, localizadas na Av. Beira Rio, 
próximo ao nº 2189. 
 
- Solicita levantar a grade de outras bocas de lobo, ao longo da Av. Beira Rio; 
pois elas estão abaixo do nível da rua, formando um buraco, onde prejudica o 
trânsito de veículos e motocicletas. 
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- Solicita a poda nos coqueiros ao longo da Av. Beira Rio, onde as folhas secas 
estão penduradas. Dando a entender o desleixo da Administração Pública, com 
os Bairros do município. 
 
ANTÔNIO MARCOS SCHEFER (Req. 738/2017 e Ind. 317) 
 
Req. 738/2017 – Solicita ao Poder Executivo/Sr. Prefeito Municipal, SEPLAN- 
Fiscalização que seja notificado o proprietário do terreno localizado na Rua 
Miguel Tostes ao lado da residência número 191, no bairro São Cristóvão, e que 
sejam tomadas as devidas providências quanto ao mesmo, pois o mato está 
altíssimo, há lixo acumulado e água parada, o que está causando uma grande 
proliferação de ratos, animais peçonhentos e principalmente de insetos no local. 
 
- SOSUR: solicitando que seja arrumada a parada de ônibus localizada na Av. 
Senador Alberto Pasqualini no bairro São Cristóvão em frente ao Maxxi 
Atacado, pois em dias de chuva devido ao seu precário estado de conservação 
os bancos da mesma ficam todos molhados. 
 
- SEPLAN-Trânsito: solicitando a pedido dos moradores que seja estudada a 
possibilidade de ser feita uma rua de acesso que ligue o bairro I e o bairro II nas 
proximidades da Associação de Moradores do bairro Bom Pastor. 
 
- SOSUR/SAURB: solicitando com URGÊNCIA a limpeza e melhorias 
estruturais como o conserto de brinquedos na pracinha localizada na Rua 
Delfino Costa no bairro Conservas, pois os moradores reclamam de não 
poderem utilizá-la devido á má conservação da mesma e também que seja feita 
a instalação de uma academia ao ar livre no local. 
 
- SOSUR: Colocação de canos na Rua Cecília Catarina Sulzbach no Bairro Santo 
André, para o escoamento do esgoto, pois os moradores reclamam do mau 
cheiro e da grande proliferação de insetos que há no local. 
 
- SOSUR: solicitando que seja estudada uma forma para que seja colocada uma 
calçada de passeio na Rua Sidônia Prediger no Bairro São Cristóvão, ao lado da 
Loja Tubétio , tendo em vista que as pessoas que necessitam transitar na mesma 
têm que andar entre os veículos podendo gerar acidentes no local. 
 
ARILENE MARIA DALMORO (Req. 752/2017 e Ind. 318) 
 
– Solicita à SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEOSP,  o 
recolhimento do lixo entulho (móveis), na Rua Moises Cândido Veloso, esquina 
com a Rua Comandante Wagner, Bairro São Cristóvão. 
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Req. 752/2017 - Solicita com urgência a contratação de nutricionistas para 
atuarem junto à Secretaria Municipal de Educação. Tendo em vista o 
recebimento de várias denúncias de pais e professores preocupados com a 
qualidade da merenda escolar. O município de Lajeado possui apenas duas 
nutricionistas para atender: - 2769 alunos na Educação Infantil - 5.759 no ensino 
fundamental - 743 em entidades filantrópicas Sabemos que é humanamente 
impossível duas profissionais executarem todas as tarefas inerentes à função. 
Conforme a Resolução CFN nº465\2010, artigo 10 (em anexo), informa a 
atuação das nutricionistas e dá parâmetros numéricos, sinalizando a 
necessidade de aumentar o número de profissionais que trabalham com a 
merenda escolar. Certa de que Vossa Senhoria reconhece a importância de 
assegurar toda a facilidade para o exercício profissional, e acreditando na 
ciência do compromisso com relação à saúde das crianças assistidas pelos seus 
serviços, coloco-me à disposição para maiores esclarecimentos.  

FABIANO BERGMANN (Req. 739, 740 e 741/2017 e Ind.  319) 

Req. 739/2017 – Solicita ao Departamento Estadual de Estradas e Rodagens 
(DAER), que estude a possibilidade de instalar uma faixa de elevada na RST 
421, entre o distribuidor de bebidas Kunzler e a Funerária Henemann, no Bairro 
Conventos. 
 
Req. 740/2017 – Solicita a Administração Municipal de Lajeado/SECEL, que 
estude um local para a construção de espaço para KM de arrancada. Os 
praticantes solicitam a criação de um espaço para os mesmos não utilizarem 
pistas de rolamento.   
 
Req. 741/2017 - Solicita a Administração Municipal de Lajeado que a mesma 
atenda pedido da Associação de Moradores do Bairro Conventos, que solicita 
um local para a associação construir uma sede própria.  A sugestão da diretoria 
e moradores é um espaço na área verde na Rua: Romeu Armange. 
 
– Solicita a Administração Municipal de Lajeado/Departamento de Iluminação 
Pública que instale dois novos pontos na Rua: Osvino Sieben, próximo ao Nº 
736 e outro próximo ao Nº 141, no Bairro Moinhos DÀgua. 
 
- Solicita a Administração Municipa/SEDETAG que faça roçada e poda baixa 
na Rua: Arno Ritter, próximo ao Nº 441, no Bairro São Cristóvão.  
 
- Solicita roçada nos canteiros centrais e laterais da BR 386, desde o acesso do 
Bairro Conventos até a ponte sobre o Rio Taquari.  
 
ERNANI TEIXEIRA DA SILVA (Ind. 320) 
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- Solicita providênciasrredo Henrique Diedrich, esquina com a Rua Farrapos no 
Bairro Floresta. Este buraco é devido a retirada de um poste de luz. Foto Anexa. 
 
- Solicita com urgência ao Departamento de Trânsito, a instalação de um 
redutor de velocidade (quebra-molas), na Rua A no Bairro Floresta, pois a 
estrada é de terra, e os veículos passam em velocidade avençada, o que poderá 
ocasionar acidentes. 
 
- Reitera o pedido, no sentido da construção de calçada de passeio, na Escola 
Mun. Francisco Oscar Karnal – FOK até a Rua Travessa Santo Antônio, em 
torno de 230m., no Bairro Santo Antônio, pois é preciso caminhar com 
segurança tanto para os alunos, assim como, aos usuários em geral. 
 
- Solicita a colocação de piso (concreto) no abrigo (parada de ônibus), localizado 
n Rua Arnaldo Uhry, em frente ao nº 1377 no Bairro Jardim do Cedro, pois nos 
dias chuvosos, se acumula muito barro, o que dificulta aos usuários que 
dependem de ônibus. Aproveitando ainda, pede-se para que a lixeira seja 
fixada, lixeira esta, juntamente ao abrigo. Foto Anexa. 

- Solicita o conserto do abrigo (parada de ônibus), instalada na Rua Carlos 
Sphor Filho, em frente ao nº 1451, no Bairro Moinhos, pois o telhado está 
totalmente danificado. Fotos Anexas. 

- Solicita providência, com a maior brevidade possível, a repintura da faixa de 
segurança, na Rua Carlos Sphor Filho, em frente ao nº 1451, no Bairro Moinhos, 
pois está totalmente apagada. Foto Anexa. 

- Solicita ao Departamento de Trânsito, a colocação de uma placa de 
Advertência (Cuidado – Entrada/Saída de Caminhões), na Av. Castelo Branco, 
próximo a Empresa D’ Luz, pois é muito perigoso, com a constante saída dos 
veículos de porte grande da referida empresa. 

- Solicita providência, no sentido de erguer a grade da boca de lobo, na Rua 
Borges de Medeiros, esquina com a Rua Décio Martins Costa, no Bairro Centro, 
pois ali, os carros recuam à direita, onde acabam batendo o seu carro, devido a 
grade estar muito baixa. Fotos Anexas. 

- Solicita providência com urgência, no sentido de consertar a calçada de 
passeio, na Rua Júlio de Castilhos, esquina com a Rua Marechal Deodoro, 
Bairro Centro. 

CARLOS EDUARDO RANZI (Req. 742, 743, 744, 745 e 746/2017) 
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Req. 742/2017 – Solicita ao Poder Executivo  a contratação imediata de um 
topógrafo, em razão do município estar sem profissional em atuação, tendo em 
vista que nos quadros do município há apenas um profissional concursado, o 
qual se encontra licenciado. 
 
Req. 743/2017 – Solicita ao Poder Executivo, DNIT e EGR, melhorias na 
iluminação pública nos trechos da BR-386 e RS-130 que passam pelo nosso 
município. 
 
Req. 744/2017 – Solicita à ANP - Agência Nacional do Petróleo,  que seja 
alterado a portaria 116 - Tabela de Preços de Combustíveis -, para que os postos 
de combustíveis indiquem os valores dos maiores preços praticados, aquele em 
dinheiro ou cartão, conforme o caso. 
 
Req. 745/2017 – Solicita ao Conselho Municipal de Políticas Públicas e à 
Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, informações acerca de eventual estudo 
sobre os regramentos da atividade de artistas de rua. Tendo em vista, que hoje é 
uma realidade em nossas vias, e é dever do município incentivar os artistas, 
com o devido regramento, pois tudo que não é feito de forma ordenada acaba 
por prejudicar o bom andamento. Assim, entendemos que uma legislação 
adequada possa sanar qualquer problema presente e futuro. 
 
Req. 746/2017 – Solicita ao Conselho Municipal de Trânsito e Departamento de 
Trânsito,  elaboração de estudo para regrar a entrega de materiais nas sinaleiras. 
Este estudo vem no sentido de não haver prejuízos para o andamento do 
trânsito local, bem como para proteger quem exerce atividade laboral neste 
sentido. 
 
EDER SPHOR (Req. 747/2017 e Ind. 321) 
 
Req. 747/2017 – Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Marcelo Caumo, para 
que informe a este Vereador como está o processo licitatório para contratação 
de uma empresa responsável pelo conserto das calçadas de passeio do 
município e se já existe uma data para início das obras. 
 
- Solicita a Secretaria de Obras e Serviços Públicos (SEOSP) que faça com 
urgência o conserto de um buraco na camada asfáltica da Rua 17 de Dezembro, 
esquina com a Rua Leopoldo Feldens, no bairro Hidráulica. 
 
- Solicita a Secretaria de Obras e Serviços Públicos (SEOSP) que faça com 
urgência o conserto de um buraco na Rua Galpão de Barro, em frente ao 
número 109, bairro Campestre. 
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- Solicita a Secretaria de Obras e Serviços Públicos (SEOSP) que faça uma 
revisão de toda a iluminação e após a troca de várias lâmpadas queimadas na 
Rua Júlio de Castilhos, bairro Centro. 
 
SERGIO RAMBO (Req. 748/2017) 
 
Req. 748/2017 – Solicita espaço para falar sobre reclamações no atendimento da 
UPA. 
 
MARIELA PORTZ (Req. 749/2017) 
 
Req. 749/2017 – Solicita espaço para falar sobre Postos de Saúde do nosso 
Município. 
 
PAULO ADRIANO DA SILVA (Ind. 322) 
 
- Secretaria de Obras e Serviços Públicos (SEOSP), a instalação de um quebra 
molas na Rua da Divisa próximo ao nº 1068 localizado no Bairro Morro 25. 
 
- Secretaria de Obras e Serviços Públicos (SEOSP), a instalação de lixeiras na 
Rua Oscar Karnal próximo ao nº 188, Bairro Moinhos D’água. 
 
- Secretaria de Obras e Serviços Públicos (SEOSP), reiterar o pedido de conserto 
de ocas de lobo das ruas do loteamento Zago localizado no Bairro Morro 25, 
também que seja dado solução ao esgoto a céu aberto neste local. 
 
- Secretaria de Obras e Serviços Públicos (SEOSP) , a conclusão da área de Lazer 
na rua Maria Francisca da Silva localizada no Bairro Moro 25. 
 
- Secretaria de Obras e Serviços Públicos (SEOSP), reiterar o pedido de 
implantação da calçada de passeio na Rua da Divisa Bairro Morro 25 até a 
Escola Francis Oscar Karnal (FOK) Bairro Santo Antônio. 
 
- Secretaria de Obras e Serviços Públicos (SEOSP), troca de lâmpada na Rua G 
de fronte ao 173 localizado no loteamento Parque dos Conventos, Bairro 
Conventos. 
 
- Secretaria de Obras e Serviços Públicos (SEOSP), trocas de lâmpadas na Av 
Beira Rio no Bairro Morro 25, próximo a Sucatas Wibilling. 
 
- Secretaria de Desenvolvimento Econômico , Turismo e Agricultura que seja 
feito o recolhimento de lixo verde e entulho nas principais ruas do Bairro 
Conservas. 
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MOZART PEREIRA LOPES (Req. 750/2017) 
 
Req. 750/2017 – Solicita a realização de Sessão Solene, no dia 19 de setembro de 
2017, alusiva ao aniversário de 120 anos de fundação do Colégio Madre 
Bárbara. 
 
ILDO PAULO SALVI (Req. 751/2017) 

 
Req. 751/2017 - Solicita ao Prefeito Municipal, Senhor Marcelo Caumo, que 
encaminhe com urgência a esta Casa Legislativa um Projeto de Lei para mudar 
o Plano Diretor, com o intuito de evitar que loteadores utilizem dispositivo que 
burle a legislação aprovada em 2015 sobre os novos loteamentos. Entendemos 
que todos os novos loteamentos devem seguir a legislação em vigor, não 
concordando que as análises sejam feitas levando-se em conta a data do 
protocolo do projeto, sendo injusta e desleal com a comunidade Lajeadense, e, 
interferindo diretamente no mercado imobiliário e na infraestrutura urbana. 
 
WALDIR SÉRGIO GISCH (Projeto de Lei CM nº 077/2017) 

 
Projeto de Lei CM nº 077/2017 - Denomina de Rua “CELSON ANTÔNIO 
HORN” uma via Pública localizada no Bairro Jardim do Cedro. 
NILSON DO ARTE (Projeto de Lei CM nº 078/2017) 

 
Projeto de Lei CM nº 078/2017 - Denomina de rua Cledo João Diedrich a Rua 
(A) por toda a sua extensão, localizada no Bairro Universitário. 
 
MESA DIRETORA: Projeto de Resolução 003-01/2017.  
 
Projeto de Resolução 003-01/2017 - Autoriza o Poder Legislativo de Lajeado a 
custear despesas de alimentação para o coquetel da AVAT (Associação de 
Vereadores do Vale do Taquari).  
**************************************************************************************** 

Sala Presidente Tancredo de Almeida Neves,  12 de setembro de 2017. 
 

 

 

 


