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        CÂMARA DE VEREADORES DE LAJEADO 
          Estado do Rio Grande do Sul 

   Sessão Ordinária realizada no dia 01/08/2017 

      BOLETIM Nº  031-01/2017 

                   E X P E D I E N T E 

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

PODER EXECUTIVO: 
 
- PL nº 78-01/2017 – Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir Crédito 
Especial e Suplementar.    

 
- PL nº 79-01/2017 – Autoriza o Poder Executivo Municipal  a abrir Crédito 
Especial e Suplementar.   
 
- Ofício nº 502-01/2017 - SEAD –  Em atenção ao Ofício nº  621-01/2017,   
sobre a fiscalização de atividade de recolhimento  e armazenamento de lixo na 
Av. Benjamin Constant 68. 
Ofício nº  622-01/2017 -   sobre a fiscalização de atividade de recolhimento  e 
armazenamento de lixo e materiais na  Av. Benjamin Constant 142. 

 
- Ofício nº 503-01/2017 -SEAD –  Em atenção ao Ofício nº   590-01/2017  
notificar proprietário do prédio 2073 na Alberto Pasqualini Bairro Universitário  
devido a água na pista de rolamento.  
Ofício nº 591-01/2017 -   fiscalização no funcionamento de atividades suspeitas 
na Rua Arthur Bernardes 1469 Bairro Alto do Parque. 
Ofício nº 592-01/2017 -   fiscalização no estabelecimento na Rua Benjamin 
Constant 5555,  Bom  Pastor. 
 

- Ofício nº 505-01/2017 - SEAD –  Em atenção ao Ofício nº  631-01/2017,   
notificar proprietários da Benjamin Constant 142 para colocação de calçadas de 
passeio.   
Ofício nº  629-01/2017 – colocar placas de advertência de poluição sonora no 
Parque do Imigrante.   
 

- Ofício nº 506-01/2017 - SEAD –  Em atenção ao Ofício nº  642-01/2017,  se 
está correta à reclamação de que a UPA, não teria Pediatra 24hs para fazer os 
atendimentos. Se for verídico informem também qual a razão disto, tendo em 
vista que esta situação acaba prejudicando a todos que procuram a mesma. 
 

- Ofício nº 508-01/2017 - SEAD –  Em atenção ao Ofício nº  649-01/2017,  
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referente ao orçamento da compra de postes para instalação de energia elétrica. 
 

- Ofício nº 510-01/2017 - SEAD –  Em atenção ao Ofício nº  657-01/2017,  
sobre a parceria com Centro de Integração Empresa Escola do RS – CIEE. 
Ofício nº 658-01/2017 - nome dos servidores públicos municipais que 
receberam horas extras.  

 
- Ofício nº 517-01/2017 - SEAD –  Em atenção ao Ofício nº  641-01/2017,  
sobre a Capela do Florestal, na R. Duque de Caxias, 793 - Florestal, Lajeado – 
RS, manutenção da praça, colocação de brita, e estudo para uma pista de 
caminhada e academia ao ar livre. 
******************************************************************************************* 

ESTADUAIS: 
 
 - Tribunal de Contas do Estado convida para o XXXII Congresso Brasileiro de 
Servidores de Câmaras Municipais e XII Encontro Nacional de Vereadores nos 
dias 23 a 25 de agosto em Porto Alegre. 
******************************************************************************************* 
MUNICIPAIS: 
 
 - AVAT convida os Senhores Vereadores para o 94º Encontro Regional de 
Legislativos Municipais a realizar-se no dia 12 de agosto de 2017 às 9:00 horas 
na Câmara de Vereadores de Taquari. 
****************************************************************************************** 
MARIELA PORTZ (Req. 615 e 616/2017) 
 
Req. 615/2017 – Solicita espaço no expediente para falar sobre a saúde dos 
servidores municipais. 
 
Req. 616/2017 - Solicita uma homenagem à Univates, que na última semana, dia 
26/07, foi reconhecida como Universidade do Vale do Taquari. A proposta é 
que a instituição de ensino seja presenteada com uma placa comemorativa, que 
reconheça seu importante papel para o desenvolvimento da região. 
 
ANTÔNIO MARCOS SCHEFER (Req. 617 e 618 e 619/2017 e Ind. 274) 
 
Req. 617/2017 – Solicita ao Poder Executivo/Sr. Prefeito Municipal, SESA que a 
Ambulância UTI móvel, esteja à disposição para atendimentos na UPA, visto o 
quando a mesma iria ser útil no local para salvar vidas. 
 
Req. 618/2017 – Solicita ao Poder Executivo/Sr. Prefeito Municipal, SESA que 
seja informada a esta Casa Legislativa, se está correta a informação que chegou 
até este Vereador de que o Posto de Saúde do bairro Conventos está sem 
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agendamentos de consultas para Clínico Geral e Dentista, pois os mesmos 
estariam em férias. E se estes dados estiverem corretos, informem também 
como ficará a situação dos pacientes que necessitarem de atendimento, visto 
que essa situação acaba prejudicando a todos. 
 
Req. 619/2017 – Solicita ao Poder Executivo/Sr. Prefeito Municipal, STHAS que 
seja informada a esta Casa Legislativa, como está a atual situação da construção 
das gavetas nos Cemitérios Municipais, visto que a verba já foi liberada e no 
entanto continuam chegando diversas reclamações a este vereador, de 
munícipes que estão tendo muitas dificuldades para enterrar os restos mortais 
de seus familiares. 
 
SAURB: solicitando o recolhimento de lixo verde localizados nos seguintes 
endereços, visto que além de obstruir a passagem os mesmos estão gerando a 
proliferação de insetos nestes locais: - Na interseção entre a Rua Otelo Rosa e a 
Rua Alberto Schweitzer no bairro São Cristóvão. - Rua Nossa Senhora do 
Caravaggio no bairro Alto do Parque, proximidades do viaduto. 
 
SOSUR: solicitando a substituição de lâmpadas queimadas nos postes 
localizados nos seguintes endereços, pois os moradores reclamam da 
insegurança nestes locais devido à falta de iluminação. - No final da Rua 
Igrejinha no Bairro Santo Antônio. - No final da Rua Bom Jesus no bairro Santo 
Antônio. - Na Rua Bernardino Pinto no bairro Santo Antônio. - Na interseção 
entre a Rua Liberato Salzano Vieira da Cunha com a Rua Sidônia Prediger no 
bairro São Cristóvão. - Rua Henrique Otto Scherer no bairro Imigrante. 
 
- SOSUR solicitando que seja feita a instalação de mais bocas de lobo, na Rua 
Bernardino Pinto no Bairro Santo Antônio, pois os moradores reclamam de que 
em dias de chuva por não haver locais suficientes para o escoamento da água, a 
mesma acaba gerando muitos transtornos no local. 
 
- SOSUR: solicitando a colocação de material (brita) ao lado do Campo de 
Futebol localizado no bairro Campestre, pois os moradores reclamam da 
quantidade de buracos, dificultando a travessia no local. 
 
- SOSUR/SAURB: solicitando com URGÊNCIA a limpeza e melhorias 
estruturais como o conserto de brinquedos e instalação de um campo de areia 
na pracinha localizada no bairro Campestre, pois os moradores reclamam de 
não poderem utilizá-la devido á má conservação da mesma. 
 
 SOSUR/SAURB: solicitando melhorias estruturais quadra de esportes 
localizada no bairro Imigrante, pois os moradores reclamam de não poderem 
utilizá-la devido á má conservação da mesma. 
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- SEPLAN-Trânsito solicitando que seja feita a colocação de um quebra- molas 
ou de algum outro tipo de redutor de velocidade, em frente à EMEF Capitão 
Felipe Dieter no Bairro Imigrante, pois os moradores reclamam do perigo de 
acidentes devido ao grande fluxo de crianças e da alta velocidade que os 
veículos circulam no local. 
 
- SOSUR: solicitando o calçamento da Rua Aracajú no bairro Universitário, pois 
os moradores reclamam da grande quantidade de buracos que há, dificultando 
a travessia na mesma. 
 
- SOSUR/SAURB: solicitando a limpeza e melhorias na Academia ao Ar Livre 
localizada no bairro Conventos, pois os moradores reclamam de não poderem 
utilizá-la devido à grande quantidade de lixos que há na mesma. 
 
CARLOS EDUARDO RANZI (Req. 620, 621, 622 e 623/2017) 
 
Req. 620/2017 – Solicita ao Poder Executivo reiterando expedientes já 
protocolados (nº 18552/2017 e 18551/2017) limpeza, pintura, manutenção e 
troca de lâmpadas queimadas na pista e skate do Parque Professor Theobaldo 
Dick, bem como providências quanto ao poste de iluminação pública 
energizado junto à pista que oferece risco aos usuários do local. 
 
Req. 621/2017 – Solicita ao Poder Executivo e ao Conselho de Desenvolvimento 
Econômico Municipal, que seja estudada a possibilidade da criação de um 
Centro Comercial Popular, com o objetivo de diminuir o comércio ambulante 
na Rua Júlio de Castilhos, seguindo exemplo dos municípios de Caxias do Sul, 
Pelotas, Santa Maria, Cruz Alta, Rio Grande e Vacaria. 
 
Req. 622/2017 – Solicita ao Poder Executivo o envio de Projeto de Lei à Câmara 
de Vereadores que garanta castração gratuita de animais de famílias de baixa 
renda, inscritas no Cadastro Único. Este procedimento já é realidade nos 
municípios de Curitiba (PR), Londrina (PR), Porto Alegre (RS), Novo 
Hamburgo (RS), Joinvile (SC) e Bauru (SP). 
 
Req. 623/2017 – Solicita ao Poder Executivo quando será contratado o 
Engenheiro de Trânsito para o quadro permanente do Executivo, conforme 
Proposta de Governo registrada junto ao Tribunal Superior Eleitoral. 
 
EDER SPOHR (Req. 624, 625 e 626/2017 e Ind 275)  
 
Req. 624/2017 – Solicita ao Prefeito Marcelo Caumo, para que informe a este 
Vereador por que a Rua Catarina Amália Gerhardt, no Bairro Universitário 
ainda não tem rede elétrica. Aproveitamos para solicitar estas instalações o mais 
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rápido possível, pois já foram contatados problemas referentes a segurança dos 
moradores e alunos da UNIVATES devido a escuridão da rua. ESTE 
REQUERIMENTO FOI ENCAMINHADO POR ESTE VEREADOR NO DIA 
08/05/2017 E DIA 12/06/2017 E CONTINUA SEM RESPOSTA. 
 
Req. 625/2017 - Solicita ao Prefeito Marcelo Caumo e para o Secretário da 
Segurança Pública, Paulo Roberto Locatelli Gandin, para que faça com extrema 
urgência um estudo técnico e de impacto social para implantação de uma 
lombo-faixa, ou quebra-molas na Rua Reinoldo Alberto Hexsel, em frente aos 
números 286 e 291, no loteamento dos médicos, bairro São Cristóvão. 
Importante frisar que esta demanda é de extrema importância para a segurança 
dos moradores e frequentadores desta localidade, pois os motoristas imprimem 
alta velocidade nesta rua que conta com uma praça de lazer. Além disso, em 
dias de semana seu movimento aumenta consideravelmente devido ao grande 
número de veículos que a utilizam para se deslocar até a UNIVATES. ESTA 
SOLICITAÇÃO FOI ENCAMINHADA 4 VEZES POR ESTE VEREADOR, 
SENDO A ÚLTIMA ATRAVÉS DE REQUERIMENTO , NO DIA 22/05/2017 E 
QUE AINDA NÃO FOI RESPONDIDO. APROVEITAMOS PARA REFORÇAR 
O PEDIDO ENVIANDO UMA CÓPIA DO ABAIXO ASSINADO FEITO POR 
MORADORES. 
 
Req. 626/2017 - Solicita ao Prefeito Marcelo Caumo e para o Secretário da 
Segurança Pública, Paulo Roberto Locatelli Gandin, para que informe a este 
Vereador se já existe algum projeto e se não, que o faça com extrema urgência, 
para a implantação de uma lombo-faixa em frente à EMEI Aprendendo 
Brincando, na Rua Carlos Spohr Filho, 2439, bairro Moinhos. Solicitamos que 
seja feita a remoção dos dois quebra molas que estão colocados próximos à 
creche para a implantação desta nova, já que o fluxo de pedestres e 
principalmente de crianças se da em torno da EMEI e esta lombo-faixa vem a 
prevenir graves acidentes. 
 
- Solicita à Secretaria de Segurança pública (SESP), ao diretor do Departamento 
de Trânsito, que faça os reparos necessários na lombo-faixa que está localizada 
em frente a Empresa BRF, na Rua Carlos Spohr Filho, bairro Moinhos. A mesma 
necessita de pintura e uma nova camada de asfalto, já que está no mesmo nível 
da rua e não interfere na velocidade dos motoristas. 
 
- Solicita à Secretaria de Obras e Serviços Públicos (SEOSP) que verifique um 
problema no calçamento da Rua José Schmatz, em frente ao número 406, bairro 
Florestal. O calçamento este afundado e vem gerando diversos transtornos aos 
moradores. 
 
ILDO PAULO SALVI (Req. 627/2017) 
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Req. 627/2017 – Solicita à Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, Sr. Cassiano 
Alberto Jung o estudo de viabilidade em ceder horas máquinas, Moto 
Niveladora e Retroescavadeira para executar uma trilha de Moto Cross no 
Bairro Conventos, na propriedade do Senhor Décio Picolli. Salientamos que o 
Sr. Décio vai ceder para a comunidade utilizar de forma gratuita. E ainda, que 
este espaço irá propiciar lazer, entretenimento e preparação esportiva para 
nossos jovens, retirando do risco em praticar esta modalidade em locais 
inadequados. 
 
ARILENE MARIA DALMORO (Req. 628/2017 e Ind 276) 
 
Req. 628/2017 – Solicita ao Poder Executivo a notificação dos proprietários dos 
imóveis localizados na Av. Sete de Setembro, número 307, 293 e 163, Bairro 
Florestal, para colocação das calçadas de passeio e restauro das existentes. 
 
– Solicita à SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEOSP,  com 
urgência, o fechamento de buraco e conserto do calçamento, Rua Pontes Filho 
próximo ao número 354, Bairro Florestal. 
 
– Solicita à SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEOSP, o 
recolhimento do lixo verde, na Av. Sete de Setembro, número 319 e 163, Bairro 
Florestal. 
 
ERNANI TEIXEIRA DA SILVA (Req. 629/2017 e Ind. 277) 
 
Req. 629/2017 – Solicita ao Prefeito Municipal/SESA, para que seja 
providenciado aumento no prédio do Posto de Saúde do Bairro São Cristóvão, 
pois ali também é posto da mulher, e o espaço está pequeno. 
 
- Solicita providência, no sentido de recolhimento do lixo verde, na Rua Sofia 
Pedó, no Bairro São Cristóvão. Fotos Anexas. 
 
- Solicita com urgência, o conserto e reforma dos brinquedos na área de lazer, 
localizada na Rua Arcângelo Zanatta, ao lado do campo SER São Cristóvão. 
Fotos Anexas. 
 
- Solicita a colocação de um tampão na boca de lobo, localizada na Rua Sofia 
Pedó, abaixo do prédio de nº 088. Fotos Anexas. 
 
- Solicitação com urgência ao Departamento de Trânsito, a instalação de um 
redutor de velocidade (quebra-molas), na Rua Sofia Pedó, em frente ao nº 030 – 
Empresa Chico Amortecedores, pois ali os veículos que saem da BR 386 em alta 
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velocidade, assim como, os veículos saíndo da referida oficina, poderá 
ocasionar graves acidentes. Foto Anexa. 
 
- Solicita providência no sentido da construção de uma boca de lobo, com 
travessia de canos, na Rua Sofia Pedó, em frente ao nº 086, no Bairro São 
Cristóvão. Pois da forma que está, a grande quantidade de água invade as 
casas. Fotos Anexas. 
 
- Solicita providência no sentido da construção de uma boca de lobo, na Rua 
Sofia Pedó, ao lado do prédio de nº 152, assim como, em frente ao nº 152, pois 
vem muita água da BR 386 nos dias de chuva. Fotos Anexas. 
 
- Solicita providência, no sentido de canalizar alguns metros na área de lazer, 
localizada atrás do campo de futebol do SER São Cristóvão. 
 
- Solicita providência, no sentido de asfaltar um pequeno trecho, entre a BR 386 
até a Rua Sofia Pedó, no Bairro São Cristóvão, pois ali várias empresas estão 
instaladas, e o trecho encontra-se em precário estado de conservação, contendo 
vários buracos, causando enormes dificuldades aos usuários. Foto Anexa. 
 
- Solicita ao Departamento de Trânsito, uma avaliação da possibilidade de 
tornar mão única a Rua Sofia Pedó, no Bairro São Cristóvão, pois a mesma é 
bem estreita, sentido bairro – saída para a BR 386. 
 
- Reitera o pedido com urgência ao Departamento de Trânsito, a instalação de 
semáforos no entroncamento da Av. Senador Alberto Pasqualini com a Av. 
Amazonas, no Bairro Universitário, pois ocorrem quase que diariamente 
acidentes de trânsito. Cabe salientar ainda, que a Av. Senador Alberto 
Pasqualini possui maior movimento, porém, a Av. Amazonas transmite 
impressão aos usuários de que seja via preferencial. Solicitação esta, feita pelos 
residentes e usuários das referidas vias públicas, conforme o abaixo-assinado 
anexo. 
 
NILSON DO ARTE (Req. 630/2017 e Ind. 278) 
 
Req. 630/2017 – Solicita o espaço para falar sobre: Praças nos Bairros. 
 
- Solicita a SEOSP. Secretaria de Obras e Serviços Púbicos. Que seja feita a 
revitalização das calçadas de passeio, do parque professor Theobaldo Dick. 
Inclusive as rampas de acesso para cadeirantes. 
 
- Repintura dos meio fios, e das faixas de travessia de pedestres na rua Santos 
Filho e João Abot. 
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- Troca de um poste de iluminação pública na Rua Santos Filho próximo ao 
Lago no Parque dos Dick; Pois o mesmo se encontra quebrado na base, na 
iminência cair. 
 
- Conserto do calçamento da rua Santos Filho, na subida do ginásio. 
 
- Conserto de buraco na Av. Senador Alberto Pasqualini em frente ao número 
3307. 
 
- Reiterar o conserto da boca de lobo localizada ao final da rua Olmiro C. 
Siqueira no Bairro Cohab Moinhos. 
 
- Reiterar o conserto da tela de proteção atrás das goleiras, e os brinquedos da 
praça no bairro universitário. Por consequência dos buracos na tela de proteção; 
as crianças várias vezes, tem que ir até a rua para pegar a bola. 
 
-Reiterar o conserto dos brinquedos da praça do Bairro Santo Antônio. 
 
SERGIO RAMBO (Ind. 279) 
 
- Solicita ao Poder Executivo/ Secretaria da Segurança Pública/ Trânsito que 
verifiquem a possibilidade de instalação de um redutor de velocidade na Rua 
Osvaldo Mathias Ely nº607 no Bairro Montanha. 
 
- Solicita ao Poder Executivo/ Secretaria de Obras e Serviços Públicos, troca de 
lâmpada queimada na Rua Jasper, frente casa nº 63, fim da rua. 
 
- Solicita ao Poder Executivo/ Secretaria de Obras e Serviços Públicos, que 
façam uma calçada de passeio junto a Praça que está localizada na Rua José 
Franz no Bairro Conventos, já que a mesma se encontra pavimentada, assim 
diminuiremos o risco de acidentes devido os pedestres transitarem pela via. 
 
PAULO ADRIANO DA SILVA (Req. 631/2017 e Ind. 279) 
 
Req. 631/2017 – Solicita à Secretaria de Trabalho, Habitação e Assistência Social 
(STHAS), para que nos informe a quantidade de pessoas morando na Rua no 
Município de Lajeado, pois recentemente foi observado uma grande quantidade 
de pessoas morando na rua e sem abrigo. Esta solicitação vem a atender a 
necessidade da implantação urgente de uma política assistencial a estas 
pessoas. 
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- Solicita à Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Turismo e Agricultura 
(SEDATAG), para que providencie a limpeza e manutenção da Área de Lazer 
do bairro Morro 25. Esta solicitação vem a atender as precárias condições em 
que se encontra o local, com brinquedos quebrados, iluminação precária e 
grande quantidade de mato na quadra de areia da praça. 
 
- Secretaria de Obras e Serviços Públicos (SEOSP), que faça a melhoria na Área 
de Lazer do bairro Hidráulica, com a troca do telhado dos banheiros e a sua 
melhoria, também faça a pintura dos brinquedos e o concerto dos estragados. 
 
- Secretaria de Obras e Serviços Públicos (SEOSP), que faça a colocação de 
lixeiras na Av. Senador Alberto Pasqualini, no trecho compreendido entre o 
Posto Faleiro e o trevo de acesso a Lajeado, estas lixeiras foram retiradas do 
canteiro central e poderiam ser colocadas na calçada de passeio. 
 
SÉRGIO LUIZ KNIPHOFF (Projeto de Lei CM nº 068-01/2017) 
 
Projeto de Lei CM nº 068/2017 - Institui a Lei de ficha limpa, que dispõe sobre a 
vedação para nomeações de Cargos Comissionados no âmbito do Poder 
Legislativo, no município de Lajeado. 
 
CARLOS EDUARDO RANZI, EDER SPOHR, ARILENE MARIA 
DALMORO, ANTÔNIO NILSON JOSÉ DO ARTE, ILDO PAULO SALVI, 
WALDIR BLAU, SÉRGIO LUIZ KNIPHOFF, SÉRGIO MIGUEL RAMBO, 
ANTÔNIO MARCOS SCHEFER E MARIELA PORTZ (Projeto de Lei CM nº 
067/2017) 
 
Projeto de Lei CM nº 067/2017 - Estabelece critérios para a contratação de 
fornecedores na forma da lei ficha limpa, visando proteger a probidade e a 
moralidade na administração municipal de Lajeado, e dá outras providências. 
 
NILSON DO ARTE (Projeto de Lei CM nº 070/2017) 
 

Projeto de Lei CM nº 070/2017 - Cria o Selo Amigo do consumidor do 
Município de Lajeado. 

 
ERNANI TEIXEIRA DA SILVA (Projeto de Lei CM nº 069/2017) 
 
Projeto de Lei CM nº 079/2017 - Denomina de Rua “EDVINO RECKZIEGEL” a 
Rua “A1” e “A2”, localizada no Loteamento Verdes Vales II, no Bairro 
Universitário e dá outras providências. 
************************************************************************************* 

Sala Presidente Tancredo de Almeida Neves,  01 de  agosto de 2017. 


