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        CÂMARA DE VEREADORES DE LAJEADO 
          Estado do Rio Grande do Sul 

   Sessão Ordinária realizada no dia 10/10/2017 

      BOLETIM Nº  041-01/2017 

                   E X P E D I E N T E 

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

PODER EXECUTIVO: 
 
- PL nº 108-01/2017 – Autoriza a contratação temporária de excepcional 
interesse público de 01 (um ) Técnico de Informática.   

- PL nº 109-01/2017 - Cria o programa permanente de atualização cadastral 
dos servidores públicos municipais ativos e inativos vinculados ao Regime 
Próprio de Previdência Social – RPPS, denominado censo previdenciário e 
cadastramento dos servidores. 

- PL nº 110-01/2017 - Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar Termo de 
Cessão de Uso a Título Gratuito com a Fundação Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE) de imóvel do Município 
 
- Ofício nº 423-01/2017 – Em atenção ao Ofício nº 536/2017, informamos que 
fora sancionada a Lei nº 10.421 de 27 de junho de 2017 e o Decreto nº 10.271 de 
27 de junho de 2017. 
 
- Ofício nº 536-01/2017 – Em atenção ao Ofício nº 677/2017, informamos que as 
eventuais faltas de medicamentos já foram regularizadas. 
 
- Ofício nº 560-01/2017 – Em atenção ao Ofício nº 706/2017, a ambulância UTI 
móvel e parte integrada do SAMU, e fica na base do mesmo tendo em vista que 
a sua urgência e feita pela regulação Estadual. 
 
Ofício nº 707/2017, o Posto de Saúde do Bairro Conventos esta realizando o 
agendamento das consultas medicas e odontológicas normalmente. 
 
Ofício nº 718/2017, agradecemos a sugestão da ampliação do Posto de Saúde 
São Cristovão.  
 
- Ofício nº 583-01/2017 - Em atenção ao Ofício nº 690/2017, a orientação 
passada aos médicos da UPA é de que priorizem os medicamentos disponíveis 
na rede municipal. 
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Ofício nº 693/2017, a aquisição de medicamentos dispensados pelo Setor de 
Medicamentos do Estado é de responsabilidade do Estado e da União. 
  
- Ofício nº 619-01/2017 – Em atenção ao Ofício nº 849/2017, alteração do 
fornecedor do cartão auxilio alimentação. 
 
- Ofício nº 633-01/2017 - Em atenção ao Ofício nº 831/2017, informamos que os 
servidores do Setor de Fiscalização vem atuando, inclusive aos sábados de 
manhã. 
 
- Ofício nº 650-01/2017 – Em atenção ao Ofício nº 811/2017, proprietário do 
terreno foi notificado.  
 
- Ofício nº 823/2017 – cópias do projeto e do memorial descritivo com 
orçamento. 
 
- Ofício nº 655-01/2017 – Em atenção ao Ofício nº 787/2017, cópias dos registros 
dos funcionários e relação de veículos e equipamentos, cópia do contrato n° 
077-01/2017. 
 
- Ofício nº 792/2017 – retirada da antiga bomba d’água e instalação de uma 
nova. 
 
- Ofício nº 659-01/2017 – Em atenção ao Ofício nº 875/2017, estamos iniciando 
um trabalho de mapeamento de ruas que necessitam receber calçadas. 
 
- Ofício nº 660-01/2017 – Em atenção ao Ofício nº 858/2017, proprietário do 
terreno foi notificado.  
 
- Ofício nº 862/2017 – processo de contratação emergencial para o cargo de 
topógrafo.  
 
- Ofício nº 661-01/2017 – Em atenção ao Ofício nº 659/2017, proprietário do 
terreno foi notificado.  
 
- Ofício nº 663-01/2017 – Em atenção ao Ofício nº 894/2017, agradecemos a 
indicação, a mesma está sendo submetida a estudo. 
 
- Ofício nº 900/2017 - agradecemos a indicação, a mesma está sendo submetida 
a estudo. 
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- Ofício nº 897/2017 - agradecemos a indicação, a mesma está sendo submetida 
a estudo. 
******************************************************************************************
WALDIR BLAU (Projeto de Lei CM nº 083/2017) 
 
Projeto de Lei CM nº 083/2017- Denomina de Rua REJANE MARIA SIEBEN, a 
Rua C, localizada no loteamento Porto Seguro, no Bairro Moinhos D’água. 
 
ILDO PAULO SALVI (Projeto de Lei CM nº 084/2017) 
 
Projeto de Lei CM nº 085/2017- Dispõe em estabelecer aos restaurantes e 
similares a concederem as pessoas que realizaram cirurgia bariátrica ou outra 
gastroplastia para redução de estômago, desconto de 50% (cinqüenta por cento) 
sobre o preço de refeições servidas na modalidade de rodízios assim como 
espeto corrido. 
 
CARLOS EDUARDO RANZI (Projeto de Lei CM nº 085/2017) 
 
Projeto de Lei CM nº 085/2017- Modifica a Lei Municipal nº 10.284/2016. 
*********************************************************************************** 
ARILENE MARIA DALMORO (Ind 343) 
 
- Solicita a Secretaria da Segurança Pública, com urgência de uma faixa elevada 
em frente a EMEI Gente Miúda, na Rua Rodolfo Germano Hexsel, no Bairro 
Hidráulica. 
 
MARIELA PORTZ (Req. 797/2017 e Ind. 344) 
 
Req. 797/2017 – Solicita espaço no expediente para falar sobre 
empreendedorismo e demais assuntos pautados pelo CONDEM. 
 
- Solicita plantio e transplantes de árvores já crescidas ao Parque de Eventos, 
como forma de fortalecer o programa Lajeado Mais Verde. 
 
NILSON DO ARTE (Req. 798, 799 e 800/2017 e Ind. 345) 
 
Req. 798/2017 – Solicita espaço para falar: Dia da Criança. 
 
Req. 799/2017 – Solicita a SESP. Para fazer orientação do trânsito. Utilizando os 
fiscais de trânsito; no entroncamento das ruas Amazonas com a Av. Senador 
Alberto Pasqualini no Horário entre 18 e 19 horas, no período de segunda a 
sexta-feira. Nesses horários e dias o trânsito é volumoso e desorganizado, 
causando lentidão no fluxo do trânsito e muitas vezes acidentes no local. 
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Req. 800/2017 – Solicita a cópia do contrato efetuado entre CIEP e Escola 
Infantil Cantinho Mágico, referente à extensão junto ao CIEP em 2016. 
 
- SEOSP. Tapar buracos na Rua Carlos Von Koseritz, em frente ao Hospital 
Bruno Born. 
 
- SEOSP. Reiterar pedido de ponto de luz na esquina das Ruas Afonso Celso 
com a rua Paraná, no Bairro Santo André e um ponto de luz, na Rua Arnilda S. 
Becker em frente ao número 144 no Bairro Moinhos. 
 
- SEMA. Poda de árvores na Rua Afonso Celso, na quadra que compreende 
desde a Rua Mauricio Cardoso até a Rua Paraná. 
- SEOSP. Conserto de boca de lobo situado na Rua da Divisa em frente ao 
número 410. 
 
- SEOSP. Troca de lâmpadas na Av. Beira Rio sobre a ponte do Arroio Saraqua. 
 
- SEOSP. Reiterar conserto na via Arno Dahmer, esquina com a Av. Carlos 
Spohr Filho. 
 
- SESP. Que seja feito um estudo para realocação de duas placas localizadas na 
Rua Ibiaçú com a Rua Eugênia Krist no Bairro Santo Antônio, pois estão muito 
próximas uma da outra. Uma de limite de velocidade (50), e outra de parada 
obrigatória. 
 
CARLOS EDUARDO RANZI (Req. 801 e 802/2017) 
 
Req. 801/2017 – Solicita à Administração Municipal que estude a possibilidade 
de realizar leilão de parte dos mais de 1.550 imóveis de propriedade do 
município, avaliados em mais de R$ 600 milhões, com o objetivo de 
proporcionar novos investimentos, bem como buscar a economia de recursos 
públicos despendidos na manutenção destes imóveis. 
 
Req. 802/2017 – Solicita à Administração Municipal informações sobre o estudo 
em andamento junto às Delegações de Prefeitura Municipais (DPM), a respeito 
da modificação do período de licença maternidade das servidoras públicas 
municipais, o qual solicita o retorno do período de 6 meses de licença 
maternidade. 
 
SERGIO RAMBO (Req. 803 e 804/2017) 
 
Req. 803/2017 – Solicita ao Poder Executivo/Sr. Prefeito Municipal/Secretaria 
da Fazenda (Sefa), que informem a esta Casa Legislativa, quais são as 
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possibilidades de passar de 7 (sete) meses para 12 (doze) meses o parcelamento 
do IPTU do município de Lajeado. 
 
Req. 804/2017 – Solicita espaço para falar sobre a serviços prestados pela 
Secretaria da Saúde. 
 
ERNANI TEIXEIRA DA SILVA (Req. 805, 806 e 807/2017 e Ind. 346) 
 
Req. 805/2017 – Solicita ao Sr. Prefeito Municipal, para que notifique o 
proprietário do terreno, localizado na Av. Das Azaléias, ao lado do prédio de nº 
444, no Bairro Alto do Parque, para que o mesmo providencie a limpeza e 
roçada da área, pois a vegetação está altíssima e com a presença de bichos 
peçonhentos. Fotos anexas. 
 
Req. 806/2017 - Prefeito Municipal, para que notifique o proprietário do terreno, 
localizado na Rua Antônio S. Arenhart, ao lado do prédio de nº 141, no Bairro 
Jardim do Cedro, para que o mesmo providencie a limpeza e roçada da área, 
pois a vegetação está altíssima e com a presença de bichos peçonhentos. Fotos 
anexas. 
 
Req. 807/2017 - Prefeito Municipal/Secretaria Municipal da Saúde, solicitando 
da possibilidade de contratação de um(a) enfermeiro(a), com estrema urgência 
para o Posto de Saúde no Bairro Universitário. Pois o posto referido está sem já 
faz algum tempo, o que implica no atendimento aos usuários do mesmo. 
 
- Solicita providência com urgência, no sentido de desobstruir e colocação de 
tampão na boca de lobo, instalada na Av. Das Hortências, esquina com a Rua 
Das Margaridas, no Bairro Alto do Parque. Fotos Anexas. 
 
- Solicita providência, com a maior brevidade possível, o conserto do 
calçamento, na Av. Das Hortências, próximo ao prédio de nº 053, no Bairro Alto 
do Parque, pois os veículos que ali passam, batem a parte do motor nas pedras. 
Fotos Anexas. 
 
- Solicita providência, no sentido de recolhimento do lixo verde, na Rua Santo 
Inácio, em frente a Praça de Lazer, no Bairro Hidráulica, pois o mesmo 
atrapalha o estacionamento dos veículos. Fotos Anexas. 
 
- Solicita providência, com a maior brevidade possível, o conserto do 
calçamento, na Av. Das Azaléias, próximo ao prédio de nº 444, no Bairro Alto 
do Parque, pois há água acumulada nos buracos referidos. Fotos Anexas. 
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- Solicita a Secretaria Municipal da Agricultura, que providencie na poda da 
árvore existente na Praça de Lazer, na Rua Santo Inácio, no Bairro Hidráulica, 
pois da forma que está, poderá cair os galhos nas casas e causar danos. Fotos 
Anexas. 
 
- Solicita providência, no sentido de fechamento do buraco (cratera) e o conserto 
da calçada de passeio, na esquina das Ruas João Straatmann com a Av. José 
Bonifácio, no Bairro Hidráulica, pois nessas condições, causa dificuldades aos 
usuários da passarela. Fotos Anexas. 
 
- 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. Cabe 
salientar ainda, que já foi solicitado várias vezes o pedido acima, inclusive já 
ocorreram três acidentes nesse trecho. 
 
- Solicita ao Departamento de Trânsito, que estude da possibilidade da retirada 
do espaço (demarcação) pintura em amarelo, na Rua Fábio Brito de Azambuja, 
para que ali retorne o estacionamento de veículos, pois há reclamação dos 
clientes que frequentam o Supermercado Imec, no Bairro São Cristóvão. Fotos 
Anexas. 
 
- Reitera o pedido no sentido de recolhimento do lixo verde e seco, sofás velhos 
e entulhos, na Av. Senador Alberto Pasqualini, em frente ao nº 3948, no Bairro 
Universitário, pois até fogo já colocaram nos mesmos. Fotos Anexas. 
 
FABIANO BERGMANN (Ind. 347) 
 
- Solicita conserto da calçada de passeio que liga a BR 386, até a Rua: Alfredo 
Jaeger no Bairro Olarias. Acesso muito usado por funcionários das Balas 
Florestal. 
 
- Solicita roçada e limpeza de calçada da Rua: Eugênia M. O. Kircheim, no 
Bairro Bom Pastor. 
 
- Solicita cedencia de tinta por parte da Prefeitura Municipal de Lajeado, para a 
pintura da Pista de Skate no Parque dos Dick, os usuários e praticantes do Skate 
se propõem a fazer a pintura. 
 
- Solicita manutenção, limpeza e ampliação da área de pesca no Porto dos 
Bruder. O espaço para a prática está muito pequeno. 
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- Solicita cobrança por parte do município, em melhoria do sinal de telefonia 
móvel, por parte de todas as operadoras. Existem vários pontos no município 
que o sinal é muito ruim, ou até mesmo não existe   
  
EDER SPOHR (Req. 808, 809 e 810/2017 e Ind. 348) 

 
Req. 808/2017 – Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Marcelo Caumo, para 
que informe a este Vereador quando serão realizadas as obras de conserto na 
passarela do bairro Hidráulica, na Rua José Bonifácio com João Affonso 
Straatmann. Após o ultimo vendaval que passou pela região e causou à queda 
de uma árvore, o local continua com sua calçada desmoronando e oferecendo 
muito risco as pessoas que por ali passam ou até mesmo aos carros que utilizam 
a BR 386, pois pode vir a desmoronar o barranco até a via. 
 
Req. 809/2017 – Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Marcelo Caumo e para o 
Secretário da Segurança Pública (SESP), Paulo Roberto Locatelli, para que 
realizem um estudo técnico e após, façam a colocação de uma lombo-faixa na 
Rua Coelho Neto, esquina com a Rua Felipe Craide, em frente à empresa Vovó 
Faz Bolo, no bairro São Cristóvão. 
 
Req. 810/2017 – Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Marcelo Caumo e para o 
Secretário da Segurança Pública (SESP), Paulo Roberto Locatelli, para que 
informem a este Vereador se já existe a previsão da colocação de uma lombo-
faixa na Rua Expedicionários do Brasil, esquina com a Avenida Acvat, no bairro 
Americano. Da mesma forma se ainda não existir a previsão, reforçamos o 
pedido que é de extrema urgência e importância para todas as pessoas que 
transitam ou residem nesta localidade. 
 
- Solicita a Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Turismo e Agricultura 
(SEDETAG), que faça com urgência a pode de uma árvore na Rua Felipe 
Craide, em frente ao número 449, no bairro São Cristóvão. 
 
- Solicita a Secretaria da Segurança Pública (SESP) que faça a colocação da placa 
de identificação da Rua Joaquim Nabuco, no bairro São Cristóvão. 
 
PAULO ADRIANO DA SILVA (Ind. 349) 
 
- Secretaria de Obras e Serviços Públicos (SEOSP), a troca de lâmpadas na 
esquina das ruas Dr. Parobé com a Rua Dr. Parobé localizada no Bairro Centro. 
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- Secretaria de Obras e Serviços Públicos (SEOSP), troca de lâmpadas bem como 
melhorias na praça de lazer onde se encontra a academia o ar livre no bairro 
Santo Antônio. 
**************************************************************************************** 

Sala Presidente Tancredo de Almeida Neves,  10 de outubro de 2017. 
 

 

 


