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        CÂMARA DE VEREADORES DE LAJEADO 
          Estado do Rio Grande do Sul 

   Sessão Ordinária realizada no dia 25/09/2017 

      BOLETIM Nº  039-01/2017 

                   E X P E D I E N T E 

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

PODER EXECUTIVO: 
 
- PL nº 105-01/2017 – Autoriza a contratação temporária de excepcional 
interesse público de 02 (dois) Professores de Educação Infantil e 04 (quatro) 
Monitores de Creche.    
 

- PL nº 106-01/2017 – Autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar 
serviços de terraplenagem e revestimento primário com saibro e lastro de brita 
em imóvel particular.      
 

- PL nº 107-01/2017 – Autoriza o Poder Executivo a compensar débitos 
tributários com créditos da empresa P.A.P Consultoria de Investimentos Ltda.   
 
- Ofício nº 610-01/2017 – GAP – Em atenção ao Ofício nº 826-01/2017,  referente 
ao PROJETO DE LEI SUBSTITUTIVO Nº 01, DE 19 DE SETEMBRO DE 2017 AO 
PROJETO DE LEI Nº 086, DE 28 DE JULHO DE 2017. Autoriza o Poder 
Executivo a converter multa de invasão de Recuo de Jardim em fornecimento 
de materiais, mão de obra e construção de estrutura com capacidade para 
colocação de 04 (quatro) caixas de fibra com capacidade para 25.000 (vinte e 
cinco) mil litros, no Bairro Centenário. 
 
- Ofício nº 621-01/2017 – GAP – Em atenção ao Ofício nº 822-01/2017, a relação 
de cargos comissionados (CCs),Função Gratificada e FGS, com suas respectivas 
Secretarias. 
****************************************************************************************** 
ARILENE MARIA DALMORO (Projeto de Lei CM nº 080-01/2017) 
 

 Projeto de Lei CM nº 080-01/2017 – Dispõe sobre a instalação de Câmeras de 
Monitoramento de Segurança nas EMEIs – Escolas Municipais de Educação 
Infantil – e cercanias do Município de Lajeado/RS. 
 

MOZART PEREIRA LOPES (Projetos de Lei CM nº 081 e 082-01/2017) 
 
Projeto de Lei CM nº 081-01/2017 – Denomina de Rua “João Jorge Hexsel” a 
Rua “E” do Loteamento Imobiliária Lajeado, localizada no Bairro Conventos. 
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Projeto de Lei CM nº 082-01/2017 – Denomina de Rua “Cyro Straatmann” a 
Rua “F” do Loteamento Imobiliária Lajeado, localizada no Bairro Conventos. 
 

ANTÔNIO MARCOS SCHEFER (Ind. 330) 
 
- SEPLAN-Trânsito solicitando que seja feita a colocação de quebra-molas ou de 
algum outro tipo de redutor de velocidade, nos seguintes endereços, pois os 
moradores reclamam do perigo de acidentes devido à alta velocidade que os 
veículos circulam nestes locais.  Na Rua Narcizo Antenor Nicolini no bairro 
Imigrante nas proximidades da residência nº 351.  No meio da Rua Miguel 
Paulus no bairro Planalto.  Nas proximidades da curva existente na Rua 
Eugênia Mello de Oliveira Kirchheim no bairro Bom Pastor.  Na Rua Simon 
Bolivar proximidades da residência nº 62 no bairro Santo Antônio. 
 
- SAURB: solicitando o recolhimento de lixo verde localizado nos seguintes 
endereços, visto que além de obstruir a passagem os mesmos estão gerando a 
proliferação de insetos e animais peçonhentos nestes locais:  Rua M, 
proximidades do número 290 no Bairro Santo Antônio.  Rua Francisco de 
Oliveira em frente ao número 224 no Bairro São Cristóvão.  Rua Duque de 
Caxias proximidades do nº638. 
 
- SOSUR: solicitando e instalação de um poste de iluminação pública, na 
interseção entre a Rua Sergipe em frente ao nº 414, no bairro São Cristóvão, pois 
os moradores reclamam do perigo, principalmente de assaltos que há no local 
devido à falta de iluminação. 
 
- SAURB: solicitando limpeza e roçada da Rua Décio Martins de Azevedo 
proximidades da residência nº904 no bairro São Bento, pois o segundo os 
moradores o mato está altíssimo no local. 
 
- SEPLAN/Trânsito: solicitando que seja feita com URGÊNCIA o conserto da 
sinaleira localizada na interseção entre a Rua Silva Jardim com a Rua João Abott 
no bairro Centro, pois há um grande fluxo de veículos que circulam pela 
mesma, podendo ocasionar acidentes no local. 
 
- SEPLAN-Trânsito: solicitando a pedido dos moradores que seja estudada a 
possibilidade de ser feita uma Rua de acesso que ligue a Rua Milton Evaldo 
Hamestere com a Rua Carlos Henrique Schmitt no Bairro Bom Pastor. 
 

MARIELA PORTZ (Req. 763/2017) 
 
Req. 763/2017 – Solicita espaço no expediente para falar sobre as Escolas de 
Educação Infantil e os Projetos Vida do Município. 
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EDER SPHOR (Req. 764/2017) 
 
Req. 764/2017 – Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Marcelo Caumo, que o 
mesmo estenda o Projeto Cidade Digital para todos os postos de saúde do 
município e também para a Unidade de Pronto Atendimento – UPA. A 
iniciativa visa oferecer mais conforto e conectividade para as pessoas que estão 
esperando por atendimento e que algumas vezes ficam isoladas de qualquer 
comunicação com familiares ou amigos. 
 

NILSON DO ARTE (Req. 765/2017 e Ind. 331) 
 
Req. 765/2017 – Solicita espaço para falar sobre: Proliferação de Mosquitos. 
 

– Solicita à SEOSP. Secretaria de Obras e Serviços Públicos; reiterando um 
pedido de conserto da boca de lobo situada na Av. Benjamin Constant em 
frente a Autopeças Apolo; pois a boca de lobo está com a tampa quebrada 
formando um buraco de grandes proporções na via de rolamento, forçando os 
motoristas a fazerem manobras perigosas e arriscadas. 
 
- Solicita a SEOSP. Secretaria de Obras e Serviços Públicos que seja colocado 
material, (saibro e cascalho) após o final do calçamento na Rua Armindo Auler, 
no Bairro Jardim do Cedro. 
 

MOZART PEREIRA LOPES (Req. 766/2017) 
 
Req. 766/2017 – Solicita envio de ofício a Univates parabenizando a instituição 
pela sua instauração como Universidade do Vale do Taquari, ocorrida na última 
sexta-feira (22/09). 
 

SERGIO RAMBO (Req. 767/2017) 
 
Req. 767/2017 – Solicita ao DAER, situado na Av. Benjamin Constant, 1256 – 
Centro/Lajeado, aos cuidados do Sr. Nelson Haeser, Engenheiro Civil do 
DAER, que o mesmo envie uma equipe com certa urgência na ERS 421, mais 
conhecida como Rua Pedro Theobaldo Breitenback no Bairro Conventos para 
que sejam feitos reparos na via devido aos buracos que se formaram nos dias de 
chuva. Motoristas estão passando pela contramão para desviar dos buracos 
podendo assim causar um grave acidente. Lajeado – RS 
 

FABIANO BERGMANN (Req. 768/2017 e Ind. 332) 
 
Req. 768/2017 – Solicita ao Departamento Estadual de Estradas e Rodagens 
(DAER), que providencie o conserto da entrada do Sr. Leandro Mallmann, na 
RST 421, no Bairro Conventos. Entrada com acesso para cadeirante. 
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– Solicita a Administração Municipal/Departamento de Trânsito, que construa 
um redutor de velocidade na Rua: Angelo Pulita no Bairro Conventos. A 
referida rua está recebendo obras de calçamento e seria importante instalar logo 
os redutores. 
 
- Solicita a Administração Municipal/Iluminação Pública que instale um novo 
ponto na entrada da Rua: Das Tulipas. 

- Solicita a troca e conserto de luminária queimada na Rst 421, próximo a 
residencia do Sr. Loreno Mallmann(Ferrero) no Bairro Conventos. 

- Solicita a reforma dos brinquedos da Pracinha da Associação dos Moradores 
do Bairro Bom Pastor. 

CARLOS EDUARDO RANZI (Req. 769, 770, 771 e 772 /2017 e Ind. 333) 
 
Req. 769/2017 – Solicita ao Poder Executivo atenção especial em toda cidade 
quanto às roçadas nos meios fios, tendo em vista que tanto a região central 
como os bairros carecem deste de serviço. 
 
Req. 770/2017 – Solicita ao Poder Executivo, bem como às empresas de 
transporte coletivo que prestam serviço na cidade, para que estudem a 
possibilidade de atender o bairro Conventos, em especial, as proximidades da 
Rua Alípio Friedbert Plack, em razão dos moradores dos loteamentos mais 
afastado não estão sendo atendidos. 
 
Req. 771/2017 – Solicita ao Poder Executivo que seja estudada possibilidade de 
implantar mais uma área de lazer no bairro Conventos, nas proximidades da 
Rua Alípio Friedbert Plack. 
 
Req. 772/2017 – Solicita à Administração Municipal o estudo para implantação 
de Street Workout em parques e praças municipais. O Street Workout é uma 
modalidade desportiva composta de exercícios calistênicos, que visam o 
domínio do corpo no espaço, através de movimentos de força, coordenação, 
explosão e equilíbrio, característicos de modalidades como a ginástica artística 
ou o parkour. Segue em anexo abaixo-assinado com mais de 100 assinaturas 
apoiando a proposta de construção de Street Workout no município de Lajeado. 
 
– Solicita ao Departamento de Trânsito a pintura das faixas de segurança ao 
longo da Avenida Sete de Setembro. 
 
ERNANI TEIXEIRA DA SILVA (Req. 773 e 774/2017 e Ind. 334). 
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Req. 773/2017 – Reitera ao Diretor do DAER – 11ª Superintendência Regional, o 
pedido de colocação de placa indicativa da Rodovia que foi denominada de 
Igor Zinovief Kostolowicz, trecho da RST 413 compreendido entre os 
Municípios de Lajeado e Santa Clara do Sul, conforme a Lei 14.230 anexa. 
 

Req. 774/2017 – Solicita ao Prefeito Municipal/Departamento de Trânsito, para 
que juntamente a Direção do Mercado Rede Super, estudem da possibilidade 
para que a entrada ao mercado continue pela Av. Parobé e a saída do mesmo, 
seja pela Rua Oswaldo Aranha. Dessa forma, beneficiará o trânsito intenso na 
Av. Parobé, assim como, melhorará o acesso dos clientes ao mercado referido e 
facilitará a saída do mesmo. Assim, inibe vários acidentes, os quais são 
frequentes. 
 

- Solicita com urgência, o conserto e reforma dos brinquedos na área de lazer, 
localizada na Rua Dr. Hélio T. Munhoz, em frente ao nº 042, no Bairro Moinhos. 
Fotos Anexas. 
 
- Solicita providência no sentido da construção de uma boca de lobo e colocação 
de tampão, na esquina da Rua Fábio Antônio Sartori Bertoglio com a Rua 
Ludwig Rudolph Ewald, no Bairro Moinhos. Fotos Anexas. 
 
- Solicita providência, no sentido de recolhimento do lixo verde e entulhos, na 
Rua João Avelino Maria, esquina com a Av. Beira Rio, no Bairro Conservas. 
Fotos Anexas. 
 
- Solicita providência no sentido da colocação de banco/acento, no abrigo 
(parada de ônibus), instalado na Av. Castelo Branco, ao lado da academia ao ar 
livre, no Bairro Moinhos. 
 
- Solicita a colocação de tela ao redor do campo de futebol existente ao lado da 
academia ao ar livre, localizado na Av. Castelo Branco, no Bairro Moinhos. Pois 
a mesma encontra-se toda danificada. Fotos Anexas. 
 
- Reitera o pedido ao Departamento de Trânsito, a instalação de uma faixa 
elevada na Rua Pedro Petry, defronte a Escola Municipal Vitus André 
Moerschbacher, no Bairro Universitário, pois os alunos daquele educandário, 
correm diariamente riscos de acidentes, isto na entrada e saída dos mesmos da 
Escola. 
 
- Solicita providência com urgência, no sentido de consertar a calçada de 
passeio, na Rua Beno Leopoldo Weizenmann, no Bairro Moinhos. Pois da forma 
que a calçada se encontra, pode causar acidentes aos alunos que ali passam, os 
que frequentam a Escola Estadual de Ensino Fundamental Carlos Fett Filho. 
Fotos Anexas. 
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- Solicita com urgência, o conserto e pintura do abrigo (parada de ônibus), 
instalado na Av. Beira Rio, esquina com a Rua Bernardino Pinto, no Bairro 
Santo Antônio. Fotos Anexas. 
 
- Reitera o pedido, no sentido de patrolamento e colocação de material 
(saibro/brita), na Rua Jacob Augusto Purper, no Bairro Floresta, a qual 
encontra-se em precário estado de conservação, contendo várias valetas 
e buracos, causando enormes dificuldades aos usuários. 
**************************************************************************************** 

Sala Presidente Tancredo de Almeida Neves,  25 de setembro de 2017. 
 


