
Página 1 de 7 

 

        CÂMARA DE VEREADORES DE LAJEADO 
          Estado do Rio Grande do Sul 

   Sessão Ordinária realizada no dia 22/05/2018 

      BOLETIM Nº  016-02/2018 

                   E X P E D I E N T E 

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

PODER EXECUTIVO: 
 
- PL nº 063-02/2018 – Autoriza o Poder Executivo Municipal a desmembrar o 
imóvel de matrícula nº 75.626, de propriedade do Município de Lajeado/RS. 
 
- PL nº 064-02/2018 – Altera a Lei nº 5.848, de 20 de dezembro de 1996, que 
institui o Código de Edificações de Lajeado. 
 
- PL nº 065-02/2018 – Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir Crédito 
Especial. 
 
- PL nº 066-02/2018 – Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir Crédito 
Suplementar. 
 
- PL nº 067-02/2018 – Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir Crédito 
Especial. 
 
- Ofício nº 294-02/2018 – Em atenção ao Ofício nº 135/2018 vereador Fabiano 
Bergmann – construção de uma área de lazer no antigo campo Ouro Verde. 
 
-Em atenção ao Ofício nº 150/2018 vereador Sérgio L. Kniphoff – instalação de 
balanços adaptados para crianças com necessidades especiais. 
 
- Ofício nº 314-02/2018 – Em atenção ao Ofício nº 254/2017 vereador Ederson F. 
Spohr – construção de calçadas na rua Catarina Amália Gerhardt. 
 
- Ofício nº 323-02/2018 –  Em atenção ao Ofício nº 174/2018 vereador Ernani 
Teixeira – notificação de roçada e limpeza nos lotes identificados. 
 
-Em atenção ao Ofício nº 177/2018 vereador Sérgio Rambo  - utilização de 
postes para  a transmissão de energia elétrica/telecomunicação. 
 
-Em atenção ao Ofício nº 190/2018 vereador Ildo P. Salvi – elaboração Projeto 
do Arroio do Engenho. 
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- Ofício nº 328-02/2018 –  Em atenção ao Ofício nº 217/2018 vereador Antônio 
M. Schefer – proprietário da Rua das Gardênias – São Bento foi notificado. 
**************************************************************************************** 
MUNICIPAIS: 
 
 - AVAT convida os senhores Vereadores para participar do 99º Encontro 
Regional de Legislativos Municipais no dia 26 de maio às 8:30 horas na Câmara 
de Vereadores de Muçum. 
************************************************************************************** 
SERGIO MIGUEL RAMBO (Ind. 114) 

 
- Solicita que seja fechado os buracos em frente à borracharia Bruxel, na saída 
do bairro Centenário. 
 
- Conserto do calçamento da Rua Manoel Bandeira no Bairro Centenário. 
 
- Conserto do calçamento na Rua Cecília Meireles defronte ao n° 162, no Bairro 
Centenário. 
 
- Patrolamento e colocação de material na Rua Paulina Seibt, no Bairro Olarias. 
 
- Solicita a colocação de um contra piso na parada de ônibus na Rua Alberto 
Schneider, próximo ao nº 891, no Bairro Campestre. 
 
ANTÔNIO MARCOS SCHEFER (Req. 259, 260 e 261/2018 e Ind. 115) 
 
Req. 259/2018 – Solicita ao Poder Executivo que em todos os eventos 
direcionados aos idosos no município, seja disponibilizado uma ambulância e 
pelo menos um enfermeiro(a) para prestar atendimento caso necessário no 
local. 
 
Req. 260/2018 – Solicita ao Poder Executivo que estude a possibilidade da 
implantação de um Banco de Olhos no município, visto o quanto que isso iria 
beneficiar a todos os moradores que possuem problemas oftamológicos e 
necessitam se deslocar até outras localidades para receberem atendimento. 
 
Req. 261/2018 – Solicita ao Poder Executivo que os moradores que possuírem 
dívida ativa com o município sejam notificados previamente antes que as 
mesmas sejam colocadas em juízo, e que a administração se responsabilize por 
verificar que todos tenham recebido as tais notificações. 
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- SEOSP: Colocação de iluminação pública (suporte e lâmpada) nos postes 
localizados nos endereços abaixo, pois os moradores reclamam da insegurança 
devido à falta de iluminação nestes locais. 
 
- Rua Dr. Parobé proximidades da residência de n° 217, no bairro Centro. 
- Rua Romeu Armange, proximidades de onde foi feita a rótula para a travessia 
de ônibus na mesma. 
 
- SEOSP: Limpeza e conserto de bueiros localizados nas Ruas São João Bosco e 
Delfino Costa, proximidades de onde as duas fazem interseção no bairro 
Conservas, visto que os mesmos se encontram em condições precárias de 
conservação podendo até a ocasionar acidentes nestes locais. 
 
- SEOSP: Conserto da iluminação pública localizada na Rua Chile, em frente à 
residência nº 83, visto que a mesma está a dias piscando no local. 
 
ADI CERUTTI (Req. 262/2018) 
 
Req. 262/2018 – Solicita ao Poder Executivo que informe como está a negociação 
com o Senai, para o alargamento da Avenida Senador Alberto Pasqualine, no 
Bairro São Cristóvão, nas imediações da sinaleira do Supermercado Imec. 
 
MOZART PEREIRA LOPES (Req. 263/2018) 
 
Req. 263/2018 – Solicita o envio de ofício a direção, professores, estudantes, pais 
e funcionários da EMEF D.Pedro I, cumprimentando e parabenizando pelo 
aniversário de 99 anos de fundação da escola, que ocorrerá na próxima sexta-
feira, dia 25 de maio de 2018. 
 
WALDIR BLAU (Req. 264, 281 e 282/2018)  
  

Req. 264/2018 – Solicita ao Poder Executivo que estude a possibilidade da 
instalação da academia ao ar livre em Alto Conventos, junto a antiga Escola 
Antônio Fialho de Vargas, a pedido dos moradores daquele bairro. 
 
Req. 281/2018 – Solicita ao Departamento de Transito para que estude a 
possibilidade da retirada da parada de ônibus, localizada na Rua José I Kreutz, 
sentido Olarias/Campestre, recolocando logo após a subida do morro.   
 
Req. 282/2018 – Solicita espaço para falar sobre a calçada de passeio na rua 
Getúlio Vargas, entre os Bairros Olarias e Campestre. 
 
CARLOS EDUARDO RANZI (Req. 265, 266, 267, 268 e 269/2018)  
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Req. 265/2018 – Solicita ao Poder Executivo, mais fiscalização junto aos 
Condomínios Novo Tempo I e II. São constantes as reclamações de moradores 
acerca da baderna, sujeira, insegurança e falta de água no local. Solicito ainda 
informações a respeito do número de apartamentos desocupados e se o Poder 
Executivo tem conhecimento de algum apartamento que esteja sendo alugado 
para terceiros. 
 
Req. 266/2018 – Solicita a Mesa Diretora que seja prestada homenagem à Jéssica 
Thaís Herrera, do CTG Tropilha Farrapa, que conquistou no último final de 
semana o título de 1ª Prenda do Rio Grande do Sul. 
 
Req. 267/2018 – Solicita ao Poder Executivo, informações sobre o Distrito 
Industrial: 
a) Quantos terrenos não possuem edificações. 
b) Quantas obras iniciaram desde início de 2017 até o presente momento; 
c) Quantos terrenos estavam disponíveis no início de 2017 e quantos estão 
atualmente; 
 
Req. 268/2018 – Solicita ao Poder Executivo a correção (complementação) das 
nomenclaturas das vias citadas no Código 3 do Anexo III da Lei nº 7.650/2006. 
 
Req. 269/2018 – Solicita ao Poder Executivo se o espaço mínimo de 1,20m² por 
aluno das Escolas Municipais de Educação Infantil, definido pelo Decreto 
Municipal nº 10.424/2017, que homologou a Resolução nº 24/2017 do Conselho 
Municipal de Educação - COMED, é espaço livre (descontando o espaço 
ocupado por mobiliário e profissionais) ou se este espaço mínimo de 1,20m² por 
criança independe destes itens. 
 
PAULO ADRIANO DA SILVA (Req. 270 e 271/2018 e Ind. 116) 
 
Req. 270/2018 – Solicita ao Poder Executivo quais os projetos que já existem 
para a implantação de uma unidade básica de saúde e uma escola de educação 
infantil, próxima aos prédios construídos do minha casa minha vida, no bairro 
Santo Antônio. 
  
Req. 271/2018 – Solicita espaço para falar sobre as Emendas Protocoladas ao 
Projeto de Lei nº 061 de 27 de abril de 2018, que Concede Remissão de 75% no 
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU.  
 
- SEOSP: Colocação de asfalto nos buracos da Rua Bento Rosa, no trecho entre a 
Ponte Seca até a frente da Sede da Prefeitura, bairro Hidráulica. 
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- SEOSP: Roçada e capina mecanizada na Avenida Beira Rio, trecho entre a 
Parada 8 e a Rua da Divisa, bairro Morro 25. 
 
ARILENE MARIA DALMORO (Ind. 117) 
 
- Solicita a colocação de dois pontos de luz novos em frente ao Atacado ABC BR 
386, KM 347, no Bairro Hidráulica, onde já existe um poste com iluminação 
Pública, e dois postes sem iluminação Pública. Para o comércio local assim 
como para os moradores e transeuntes, está bastante escuro nos arredores. 
Requerendo a colocação das lâmpadas nos dois postes em frente ao local. 
 
MARIELA PORTZ (Req. 272/2018) 
 
Req. 272/2018 – Solicita espaço para falar sobre Segurança Pública. 
 
NILSON DO ARTE (Req. 273 e 274/2018 e Ind.118) 
 
Req. 273/2018 – Solicita ao Poder Executivo que notifique o proprietário do 
terreno situado na Av. Carlos Spohr Filho, esquina com a Rua Arnoldo Uhry, 
para que faça roçada e limpeza. O mato está alto, dificultando a visibilidade de 
motoristas nesse local. 
 
Req. 274/2018 – Solicita espaço para falar sobre as calçadas públicas. 
 
- SEOSP: Patrolamento e colocação de material (Saibro), nas ruas do loteamento 
Malmann, no Bairro Carneiros. As ruas estão cheias de buracos dificultando o 
trânsito de veículos no local. 
 
- Roçada e limpeza das calçadas da Av. Beira Rio por toda a sua extensão. 
 
WALDIR SÉRGIO GISCH (Ind.119) 
 
- Recolhimento de lixo verde nos bairros Moinhos, Santo André, Americano e 
São Cristovão. 
 
ERNANI TEIXEIRA DA SILVA (Req. 275 e 276/2018 e Ind.118) 
 
Req. 275/2018 – Solicita ao Poder Executivo a possibilidade de contratação de 
um(a) pediatra(a), com urgência, para o Posto de Saúde no Bairro São Bento. 
Reivindicação feita pelos moradores do referido bairro. 
 
Req. 276/2018 – Solicita o envio de ofício às Empresas de Transporte Coletivo 
Ereno Dörr e Scherer Transportes, para avaliação da possibilidade de incluir 
horário de ônibus na parte da manhã, às 7 horas, ao menos três vezes na 
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semana, para o Bairro São Bento, passando pelo Bairro Floresta, para que os 
moradores deste bairro possam ir até o Posto de Saúde de São Bento. O Bairro 
Floresta não possui Posto de Saúde, por este motivo o deslocamento dos 
mesmos ao Bairro São Bento é necessário. 
 
- Conserto, reforma e pintura dos brinquedos na Praça de Lazer Theobaldo 
Stein, localizada na Rua Antônio S. Arenhart, no Bairro Jardim do Cedro, pois a 
casinha nem assoalho tem. Fotos Anexas. 
 
- Recolhimento do lixo verde e entulhos, ao lado da Praça de Lazer Theobaldo 
Stein, no Bairro Jardim do Cedro. Foto Anexa. 
 
- Colocação de piso (concreto) no abrigo (parada de ônibus) localizado na Rua 
1º de Maio, esquina com a Rua Rodrigo Gall, no Bairro São Bento, 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 na Rua João Sebastiany, em frente ao Posto de Saúde no Bairro 
Montanha. Fotos Anexas. 
 
- Conserto da calçada de passeio em frente a EMEI Pequeno Aprendiz, na Rua 
1º de Maio, no Bairro São Bento. Fotos Anexas. 
 
- Corte de árvore quebrada na Praça Theobaldo Stein, na Rua Antônio S. 
Arenhart, Bairro Jardim do Cedro, pois a mesma está caindo podendo ocasionar 
acidente. Fotos Anexas. 
 
- Colocação de uma rampa de acesso à cadeirantes, assim como, para a maca, 
em frente ao Posto de Saúde localizado na Rua 1º de Maio nº 6727, no Bairro São 
Bento. Foto Anexa. 
 
- Solicita o alargamento do portão de entrada no Posto de Saúde, situado na 
Rua 1º de Maio nº 6727, no Bairro São Bento, pois o mesmo é muito estreito. 
Foto Anexo. 
 
EDERSON FERNANDO SPOHR (Req. 277, 278, 279, 280 e 283/2018) 
 
Req. 277/2018 – Solicita ao Poder Executivo quais são os motivos de tanto atraso 
na colocação de mais placas sinalizadoras na rotatória do túnel que liga os 
bairros São Cristóvão e Campestre. Esta demanda já foi solicitada em outra 
oportunidade e até o momento não fomos atendidos. Vale ressaltar o 
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movimento intenso neste local e os perigos constantes que enfrentam os 
motoristas e pedestres diariamente. 
 
Req. 278/2018 – Solicita ao Poder Executivo quais são os motivos de tanto atraso 
na implantação da academia ao ar livre no bairro São Bento. No início de 2017 
foi constatado que o piso da academia para este bairro foi feito em um terreno 
particular. Tomadas as devidas providências e feita à troca de local, moradores 
aguardam pela instalação da nova academia para o bairro em área já definida. 
(PEDIDO FEITO E AGUARDANDO A MAIS DE UM ANO E MEIO) 
 
Req. 279/2018 – Solicita ao Poder Executivo quando serão adaptadas, com 
tempo para a travessia de pedestres, as sinaleiras do cruzamento da Avenida 
Benjamin Constant com rua Santos Filho, no bairro Centro. Este cruzamento é 
de grande movimento durante todo o dia e a falta deste mecanismo já gerou 
muitos acidentes. Solicitamos providências urgentes. 
(SOLICITAÇÃO JÁ ENCAMINHADA DIA 02 DE ABRIL E 15 DE MAIO) 
 
Req. 280/2018 – Solicita ao Poder Executivo quais são os motivos de tanto atraso 
na troca de encanamento para aumentar a vazão de água dos bueiros 
localizados na Rua João Kremer Sobrinho, bairro Moinhos D’ Água. (ESTE 
PEDIDO FOI ENCAMINHADO A MAIS DE UM ANO. FOI ENVIADO JUNTO 
UM VÍDEO, MOSTRANDO O ESTADO CAÓTICO DA RUA EM DIAS DE 
MUITA CHUVA E UM ORÇAMENTO). 
 
Req. 283/2018 – Solicita envio de ofício ao CTG Tropilha Farrapa, de Lajeado, 
parabenizando pela conquista de Jéssica Thaís Herrera, que no último sábado, 
durante a 48ª Ciranda Cultural de Prendas, realizado em Campo Bom, 
conquistou o título de 1ª Prenda do Rio Grande do Sul. 
************************************************************************************ 

   Sala Presidente Tancredo de Almeida Neves,   22  de maio  de 2018. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


