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        CÂMARA DE VEREADORES DE LAJEADO 
          Estado do Rio Grande do Sul 

   Sessão Ordinária realizada no dia 19/12/2017 

      BOLETIM Nº  051-01/2017 

                   E X P E D I E N T E 

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

PODER EXECUTIVO: 
 
- PL nº 140-01/2017 – Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir Crédito 
Especial para fins de ressarcimento dos danos causados em imóvel particular 
 
- PL nº 141-01/2017 – Autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder Direito 
Real de Uso de um terreno urbano à ADDEFIL, ASLA e APADEV. 
 
- PL nº 142-01/2017 – Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir Crédito 
Especial. 
 
- PL nº 143-01/2017 – Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir Crédito 
Suplementar. 
 
- Ofício 821-01/2017- Em atenção ao Ofício n° 1035-01/2017, do Vereador Sérgio 
Miguel Rambo, referente ao aumento de número de servidores, quando do 
aumento de número de crianças por sala. 
 
- Ofício 1036-01/2017- do Vereador Sérgio Miguel Rambo,  sobre as mudanças a 
serem implantadas na Educação Infantil, referente ao turno da tarde.  
 
- Ofício 1037-01/2017- do Vereador Sérgio Miguel Rambo, sobre a desativação 
da Escola Capitão Felipe Dieter.  
 
- Ofício 833-01/2017 – Esclarecimentos Projetos de Lei nº 132 e 133-01/2017, 
sobre o capeamento ou a pavimentação de ruas.    
*************************************************************************************************

CARLOS EDUARDO RANZI (Req. 934,935,936,937,938,939,940,941 e 942/2017) 
 
Req. 934/2017 – Solicita ao Poder Executivo informações acerca da legalidade 
das audiências públicas de revisão do Plano Diretor, notadamente no que diz 
respeito à Lei Municipal nº 10.039/2016. 
 
Req. 935/2017 – Solicita à CORSAN - Companhia Riograndense de Saneamento, 
o restabelecimento imediato do fornecimento de água nos bairros Floresta e 
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Jardim do Cedro, tendo em vista ser uma revindicação antiga dos moradores e 
os problemas, notadamente nos finais de semana, permanecem. Esclarece-se, 
que os moradores estão sem água desde o domingo (17.12.2017) de manhã, e até 
o presente momento não foi restabelecido. 
 
Req. 936/2017 – Solicita que seja encaminhado ofício à Academia Literária do 
Vale do Taquari - ALIVAT, parabenizando os novos integrantes, que foram 
empossados dia 14/12/2017. 
 
Req. 937/2017 – Solicita à Secretaria de Trabalho, Habitação e Assistência Social 
solicitando a vistoria do Condomínio Residencial Novo Tempo I, localizado no 
bairro Santo Antônio. Há muitas reclamações dosmoradores do condomínio 
quanto aos constantes vazamentos de água e falta de limpeza e manutenção das 
instalações. 
 
Req. 938/2017 – Solicita a Administração Municipal a vistoria dos bueiros 
instalados ao longo da Av. Benjamin Constant, no trecho duplicado da referida 
via, pois a qualidade de alguns é inferior a de outros. 
 
Req. 939/2017 – Solicita à Secretaria de Educação quais as motivações desta, em 
não permitir que as crianças matriculadas nos Projetos Vida, a partir de 2018, 
façam atividades extraclasse (escolas de futebol, artes marciais, dança, etc) e 
após estas, retornem aos Projetos. 
 
Req. 940/2017 – Solicita ao Departamento de Trânsito  quais as medidas serão 
adotadas para tornar o transporte coletivo mais eficiente, bem como quando 
será realizada a licitação para este serviço. Solicito também a convocação do 
Coordenador do Departamento de Trânsito, para prestar esclarecimentos acerca 
dos problemas e dificuldades do transporte coletivo no município. 
 
Req. 941/2017 – Solicita ao Prefeito Municipal o término da pavimentação da 
Av. Aury Stürmer, nas proximidades com a Av. Benjamin Constant. Esta 
solicitação foi levada a conhecimento da Administração Municipal no início do 
ano, porém nenhuma providência foi tomada até o momento. 
 
Req. 942/2017 – Solicita a Administração Municipal informações acerca do 
recolhimento de lixo, pois ultimamente há muitas reclamações referentes a 
atrasos e à falta do serviço. 
 
NILSON DO ARTE (Req. 943/2017) 

 
Req. 943/2017 – Solicita a esta Casa o espaço para falar sobre: Universidade 
UNIVATES. 
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SÉRGIO RAMBO (Req. 944/2017) 

 
Req. 943/2017 – Solicita a esta Casa o espaço para falar sobre o ranking do PIB 
no Vale. 
 
ANTÔNIO MARCOS SCHEFER (Ind. 410) 

 
- SOSUR: Solicita colocação de uma lixeira na Rua Adolfo Kauffmann próxima a 
residência nº 25 no bairro Centenário. E também a colocação de um suporte 
para lâmpada no poste localizado na mesma, pois os moradores reclamam da 
insegurança devido à falta de iluminação no local. 
 

- SOSUR: Solicita o calçamento da Rua Hermes Jaeger no bairro Bom Pastor, 
pois os moradores reclamam da grande quantidade de buracos que há, 
dificultando a travessia na mesma. 
 
-SAURB: Solicita o recolhimento de lixo verde localizado na Rua Felipe 
Mallmann, proximidades da residência nº 250, no bairro Florestal, visto que 
além de obstruir a passagem o mesmo está gerando a proliferação de insetos e 
animais peçonhentos no local. 
 
- SOSUR: Solicita melhorias no calçamento da Rua Otto Leopoldo Hexsel, no 
bairro São Cristóvão, pois os moradores reclamam da grande quantidade de 
buracos que há, dificultando a travessia na mesma. 
 
- SOSUR: Solicita na Rua das Gardênias no Loteamento Alles Gut no bairro São 
Bento, que sejam abertas valetas para o escoamento da água, pois segundo os 
moradores em dias de chuva a mesma escorre por cima da rua gerando 
transtornos aos mesmos. 
 
- SOSUR/SAURB: Solicita a limpeza, roçada e recolhimento de entulhos da Rua 
Travessa Jacheti, proximidades do nº 130 no bairro Conservas, pois o mato está 
altíssimo dificultando a travessia no local. 
 
ARILENE MARIA DALMORO (Req. 945/2017) 

 

Req. 945/2017 – Solicita com urgência ao responsável da RGE SUL, para a 
substituição do poste pois o mesmo encontra-se em inclinação, frequentemente 
caminhões tem causado acidentes, na Av. Benjamin Constant esquina com a Av. 
Sete de Setembro. Bairro Florestal. Foto em anexo. 
 
MARIELA PORTZ (Req. 946 e 947/2017 e Ind. 411) 
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Req. 946/2017 – Solicita o envio de Moção de Apoio dessa Casa Parlamentar ao 
TSE, em Brasília, para apoiar de forma integral e irrestrita a força tarefa que 
pretende ser montada por seu futuro presidente, Luiz Fux, que busca identificar 
empresas fantasmas distribuidoras de Fake News.  O assunto é de extrema 
importância, tendo em vista a constante distribuição de conteúdo falso e 
difamatório, contra governos, políticos ou candidatos. O assunto ganha ainda 
mais relevância no próximo ano, quando a campanha política para deputados, 
governadores e presidente tomará força. Aprovada esta Moção, sugiro que esta 
seja encaminhada as demais Câmaras de Vereadores e Prefeituras Municipais 
do Vale do Taquari, de forma a estimular seu apoio diante desta iniciativa. 
 

Req. 947/2017 – Solicita espaço no expediente para parabenizar a universidade 
do Vale do Taquari (UNIVATES). 
 

- SEOSP: Conserto do calçamento da rua 7 de setembro, n° 453, no bairro 
Florestal, que cedeu. 
 
- SEOSP: Limpeza da parada de ônibus na rua Wilibaldo Eckart, n° 23, no bairro 
Igrejinha (foto em anexo). 
 
- SEOSP: Recolhimento de lixo (sofá e tábuas) na rua Moisés Candido Veloso, n° 
125, no bairro São Cristóvão (foto em anexo). 
 
- SEOSP: Recolhimento de lixo (sofá e lixo verde) na rua Pedro Albino Muller, 
próximo a Imec do Florestal. 
 
ERNANI TEIXEIRA (Req. 948, 949 e 950/2017 e Ind. 412) 

 
Req. 948/2017 – Solicita ao Prefeito Municipal, para que notifique o proprietário 
do terreno, localizado na Rua Albino Korndörfer, esquina com a Rua 
Jaboticabeira, no Bairro Montanha, 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. 949/2017 – Solicita ao Prefeito Municipal, para que informe a esta Casa 
Legislativa, qual o Plano de Saúde oferecido aos funcionários públicos da 
municipalidade. 
 
Req. 950/2017 – Solicita ao Prefeito Municipal, para que informe a esta Casa 
Legislativa, o valor que é arrecadado com o pagamento da água ao Município 
pelos contribuintes. E para qual finalidade é usado o valor referido. 
 



Página 5 de 6 

 

- Solicita a troca de tampão na boca de lobo, localizada na Rua João Alberto 
Schmitt, esquina com a Rua Laranjeiras, no Bairro Montanha. Fotos Anexas. 
 
- Solicita a colocação de piso (concreto) no abrigo (parada de ônibus), localizado 
na Rua Albino Korndörfer, ao lado do nº 621 no Bairro Montanha, pois nos dias 
chuvosos, se acumula muito barro, o que dificulta aos usuários que dependem 
de ônibus. Foto Anexa. 
 
- Solicita a colocação de piso (concreto) no abrigo (parada de ônibus), localizado 
na Rua João Sebastiany, no Bairro Montanha, pois nos dias chuvosos, se 
acumula muito barro, o que dificulta aos usuários que dependem de ônibus. 
Foto Anexa. 
 
- Solicita com urgência, a reforma e pintura dos brinquedos na Praça de Lazer, 
localizada em frente ao Posto de Saúde, no Bairro Montanha. Fotos Anexas. 
 
- Solicita a instalação de uma pista de caminhada, ao lado da Praça de Lazer, 
localizada na Rua João Sebastiany, no Bairro Montanha. 
 
- Solicita com urgência, a troca do abrigo (parada de ônibus), instalado na Rua 
João Sebastiany, esquina com a Rua Dos Plátanos, no Bairro Montanha. Assim 
como, a roçada ao redor do mesmo, pois a vegetação está altíssima. Fotos 
Anexas. 
 
- Solicita a colocação de placa indicativa da Rua que foi denominada de Edvino 
Reckziegel, localizada no Loteamento Verdes Vales II, no Bairro Universitário, 
conforme a Lei Municipal 10.463/2017. 
 
PAULO ADRIANO DA SILVA (Ind. 413) 
 

-  Secretaria de Segurança Pública (SESP): Solicita um levantamento das placas 
com nome de rua que estão faltando ou danificadas nos bairros Morro 25, 
Conservas, Nações e Santo Antônio. 
 
- Secretaria de Educação (SED): Solicita que providencie a formatação de um 
projeto arquitetônico, para a colocação de um toldo na EMEI Criança 
Esperança. 
 
- Secretaria de Obras e Serviços Públicos (SEOSP):  Solicita a manutenção da 
Rua Pará, bairro Universitário, com o fechamento de buracos e retirada de lodo 
na via. 
 
-Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Agricultura 
(SEDETAG): Solicita que nos informe 5 (cinco) Áreas de Recreação Públicas 
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disponíveis para plantio de Árvores Nativas, para a execução de projetos 
educacionais com Escolas Municipais. 
 
-Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Agricultura 
(SEDETAG): Solicita a manutenção e melhoria da Área Verde na Rua Edwino 
Henrique Becker, bairro Universitário. 
 
- Secretaria de Obras e Serviços Públicos (SEOSP): Solicita que faça manutenção 
da Rua Belém, bairro Universitário, com a realização de roçada e capina. 
 
ILDO PAULO SALVI (Req. 951/2017) 
 

Req. 951/2017 – Solicita ao Sr. Prefeito Marcelo Caumo, para alocar mais R$ 
500.000,00, do recurso que será devolvido pela Câmara Municipal, em 
consultas, exames e cirurgias consideradas eletivas, bem como as consultas e 
exames necessários ao pré e pós-operatório.       
************************************************************************************ 

    Sala Presidente Tancredo de Almeida Neves,  19 de DEZEMBRO de 2017. 
 

 

 

 

 


