
Página 1 de 6 

 

        CÂMARA DE VEREADORES DE LAJEADO 
          Estado do Rio Grande do Sul 

   Sessão Ordinária realizada no dia 24/04/2018 

      BOLETIM Nº  012-02/2018 

                   E X P E D I E N T E 

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

PODER EXECUTIVO: 
 
- PL nº 050-02/2018 –  Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir Crédito 
Especial. 
  
- PL nº 051-02/2018 – Revoga a Lei nº 10.284, de 07 de dezembro de 2016. 
 
- PL nº 052-02/2018 –  Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir Crédito 
Especial. 
 
- PL nº 053-02/2018 – Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir Crédito 
Especial. 
 
- PL nº 054-02/2018 – Autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar serviços 
de limpeza, escavação, espalhamento e transporte de material em imóvel 
particular. 
 
- PL nº 055-02/2018 – Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar termo de 
Associação à AMTURVALES. 
 
 - Ofício nº 243-02/2018 – SEAD – Poder Executivo comunica que o Vereador 
Mozart Pereira Lopes irá exercer a função de Líder de Governo no ano de 2018.  
 
- Ofício nº 015-02/2018 – Em atenção ao Ofício nº 220-02/2018 vereador Mozart 
P. Lopes – Informamos que o Alistamento Militar está sendo realizado pela 
internet. 
 
- Ofício nº 0245-02/2018 – Em atenção ao Ofício nº 0208/2018 vereador Antônio 
M. Schefer - Referente instalações de um novo Projeto Vida, junto ao antigo 
ginásio do Bairro Universitário. 
***************************************************************************************** 
FEDERAIS: 
 
- Ministério da Educação informa a liberação de recursos financeiros destinados 
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a execução do Programa do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação: 
 
* Círculo de Pais e Mestres da EMEF Universitário 
* Círculo de Pais e Mestres da EE de Ensino Fundamental Otília Correa de Lima 
* Círculo de Pais e Mestres da EMEF Campestre 
* Círculo de Pais e Mestres da EMEF São Bento 
* Círculo de Pais e Mestres da EMEF Vitus André Morschbacher 
* Círculo de Pais e Mestres da EE de Ensino Fundamental Carlos Fett Filho 
* Círculo de Pais e Mestres da Escola de Ensino Fundamental Nova Viena 
* Sociedade Escolar D. Pedro I 
* Círculo de Pais e Mestres da EE de Ensino Fundamental Pedro Scherer 
* Círculo de Pais e Mestres da EE de Ensino Fundamental Moisés Candido 
Veloso 
* Círculo de Pais e Mestres da EE de Ensino Fundamental Irmã Branca 
* Círculo de Pais e Mestres da EMEF Oscar Koefender 
* CPM Escola Municipal de Ensino Fundamental Pedro Welter 
* Círculo de Pais e Mestres da EMEF Alfredo Lopes da Silva 
************************************************************************************** 

MUNICIPAIS: 
 
 - Secretária da Junta Militar de Lajeado em atenção ao Ofício nº 220-02/2018, 
do Vereador Mozart Pereira Lopes,  sobre o Alistamento Militar. 
******************************************************************************************* 
WALDIR SÉRGIO GISCH: (Projeto de Lei CM N° 022-02/2018) 

 
- Projeto de Lei CM N° 022-02/2018 – Denomina de Rua “MARCOS ANDRÉ 
PRASS” uma via Pública localizada no Loteamento Coliseu, no bairro Bom 
Pastor e no Loteamento Montanha III, no bairro Montanha. 
 
ANTÔNIO MARCOS SCHEFER, CARLOS EDUARDO RANZI, ILDO 
PAULO SALVI, NILSON JOSÉ DO ARTE, SÉRGIO LUIZ KNIPHOFF, 
ARILENE MARIA DALMORO E WALDIR BLAU: (Projeto de Lei CM N° 
023-02/2018) 
 

- Projeto de Lei CM N° 023-02/2018 – Determina às Escolas Municipais de 
Educação Infantil, afixarem na entrada das salas de aula, as dimensões das salas 
de aula e a capacidade máxima de alunos permitidos no local, conforme 
resolução n° 24/2017 – COMED e dá outras providências. 
****************************************************************************************** 
SERGIO LUIZ KNIPHOFF (Req. 194/2018) 

 
Req. 194/2018 – Solicita que seja encaminhado em forma de Moção de Repúdio 
a todos os Legislativos Municipais dos Vales do Taquari e Rio Pardo, referente 
ao desmanche do SUS e a tentativa de privatizar a saúde do país, temáticas 
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abordadas no “1º Fórum Brasil – Agenda Saúde: A ousadia de propor um Novo 
Sistema de Saúde”.  
O objetivo do mesmo é enfraquecer o SUS até seu desmantelamento, por meio 
da transferência de recursos do SUS para financiar a atenção de Alta 
Complexidade nos planos privados de saúde. A medida faz com que metade 
dos atuais usuários do SUS tenha que aderir aos planos de saúde populares, 
nova modalidade que o setor privado quer emplacar no Brasil. Tal medida visa 
o duplo financiamento, por ora por parte de seus usuários, ora advindo dos 
cofres do estado.  
Ainda, propõe-se a criação de um Conselho Nacional de Saúde Suplementar, 
com o mesmo objetivo do atual Conselho Nacional de Saúde, entretanto, sem a 
mesma participação popular nos processos fiscalizadores e decisórios nas 
políticas públicas em saúde, que estão ameaçadas.  
O SUS é uma conquista da Constituição de 1988, que garante toda sociedade 
brasileira a universalidade, integralidade e equidade no acesso à saúde. É dever 
dos vereadores lutar contra retrocessos e defender as conquistas e direitos da 
população gaúcha e brasileira. 
 
MARIELA PORTZ (Req. 195/2018 e Ind. 090) 
 
Req. 195/2018 – Solicita espaço para falar sobre o processo de asfaltamento da 
rodovia que liga o acesso ao município de Forquetinha pela BR 386 até a Ponte 
do Storck, ligando a ERS 421. 
 
- Patrolamento e colocação de material na Rua Flávio Reinoldo Sieben, no 
Bairro Moinhos D’Água. (Foto anexa) 
 
- Patrolamento e colocação de material nas Ruas Maceió e Edvino Henrique 
Becker, no Bairro Universitário. 
 
- Colocação de quebra-mola na Rua João Avelino Maria, no Bairro Conservas. 
 
ANTÔNIO MARCOS SCHEFER (Req. 196 e 197/2018 e Ind. 091) 
 
Req. 196/2018 – Solicita ao Poder Executivo que informe qual a data prevista 
para o término do Posto de Saúde do Bairro Campestre, visto o quanto isso 
beneficiará a todos os moradores, que atualmente necessitam se deslocar para 
outro bairro para receber atendimento. 
 
Req. 197/2018 – Solicita ao Poder Executivo que estude a possibilidade da 
colocação de uma sinaleira na Avenida Bento Rosa, em baixo da ponte seca que 
da acesso a BR 386, no bairro Hidráulica, devido ao grande fluxo de veículos e a 
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interseção das ruas, pois segundo moradores os acidentes estão sendo 
frequentes no local. 
 
- SOSUR: Reitero a pedido dos moradores da Rua Chile, no bairro Nações, que 
sejam feitas melhorias na mesma, pois eles reclamam do precário estado de 
conservação em que ela se encontra, principalmente agora após os dias de 
chuva o que está dificultando a travessia no local. 
 
- SOSUR: Instalações de lixeiras na Arthur Bernardes, proximidades da 
residência nº 109, no bairro São Cristóvão, pois os moradores reclamam de não 
terem onde colocar os lixos, o que acaba gerando um grande acúmulo dos 
mesmos em frente às residências. 
 
- TRÂNSITO: Colocação de placas de sinalização indicando o nome da Rua 
Romeu Armange, no bairro Conventos, pois segundo os moradores a falta de 
identificação da mesma dificulta a entrega de correspondências pelo Correio. 
 
- SAURB: Recolhimento de lixo verde localizado na Rua Arthur Bernardes, 
proximidades da residência nº 216, no bairro São Cristóvão, visto que além de 
obstruir a passagem o mesmo está gerando a proliferação de insetos e roedores 
no local. 
 
- SOSUR: Melhorias e limpeza das valetas localizadas na Rua Ulysses 
Guimarães, no bairro Igrejinha, visto que as mesmas em dias de chuva alagam 
ocasionando transtornos no local. 
 
SERGIO MIGUEL RAMBO (Req. 198/2018) 

Req. 198/2018 – Solicita espaço para falar sobre a saúde no Município. 

PAULO ADRIANO DA SILVA (Ind. 092) 

- SEOSP: Solicita o fechamento de buracos, patrolamento, colocação de saibro e 
brita na Rua Baldoino Drexlier, localizada no Bairro Morro 25, e também na Rua 
Eugenio Alberto Dexheimer, localizada no Bairro Jardim do Cedro. 
 
- SEOSP: Revisão na rede de iluminação na Rua Eugenia Crisht, localizada no 
Bairro Santo Antônio, também na Rua da Divisa próximo a parada de ônibus nº 
872, localizada no Bairro Morro 25. 
 
- TRÂNSITO: Colocação de placa indicativa sinalizando a instalação de faixa 
elevada na Rua Eugenia Crisht, localizada no Bairro Santo Antônio. 
 
- SEMA: Dedetização na Rua Edvin Dhamer, localizada atrás da Escola Alfredo 
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Lopes da Silva, Bairro Morro 25. 
 
- SEOSP: Reformas nos pontos de ônibus localizados na Av. Stein Filho esquina 
com a Rua Manoel Claudino Vicente, no bairro Conservas, e também no ponto 
localizado na Rua da Divisa nº 872, no bairro Morro 25. 
 
ADI CERUTTI (Req. 199 e 200/2018 e Ind. 093) 
 
Req. 199/2018 – Solicita envio de ofício ao Clube Esportivo Lajeadense, 
parabenizando a entidade pelos seus 107 anos de glórias, comemorado dia 23 
de Abril. O Lajeadense foi o 25º cube de futebol do Brasil.  
 
Req. 200/2018 – Solicita ao Poder Executivo informações sobre o andamento do 
expediente 7562/2015. 
 
- SEOSP: Reparos na calçada de passeio da Rua Júlio de Castilhos. 
 
- SEOSP: Sugere que seja cobrado da Corsan, que realize sempre com urgência 
os reparos de conserto das ruas, onde realizam serviços. 
 
CARLOS EDUARDO RANZI (Req. 201 e 202/2018) 
 
Req. 201/2018 – Solicita ao Poder Executivo a instalação de escada de 
emergência na EMEI Gente Miúda, localizada no bairro Hidráulica. São mais de 
100 pessoas, entre crianças e profissionais, que estudam ou trabalham 
diariamente no segundo andar da Escola, que não possui uma saída de 
emergência segura em caso de algum acidente. Conforme informado pela 
Escola, cerca de R$ 14 mil são suficientes para a instalação da escada de 
emergência. 
 
Req. 202/2018 – Solicita ao Poder Executivo que informe qual a Lei 
/Resolução/Normativa está sendo seguida para a instalação de faixas elevadas 
nas ruas do município. 
 
ILDO PAULO SALVI (Req. 203/2018) 
 
Req. 203/2018 – Solicita espaço para falar sobre Cobrança Eletrônica de 
Pedágios através do sistema AVI – Identificação Automatizada de Veículos. 
 
EDERSON FERNANDO SPOHR (Req. 204 e 205/2018 e Ind. 094) 
  
Req. 204/2018 - Solicita ao Poder Executivo que estude a colocação de calçada 
de passeio nos terrenos que são de propriedade do município, na Rua Catarina 
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Amália Gerhardt, entre a Avenida Avelino Talini e a Rua Sabiá, no bairro 
Universitário. Recentemente foi instalada a rede de iluminação desta rua, 
melhorando e dando muito mais segurança para moradores e alunos da 
Univates. 
  
Req. 205/2018 - Solicita ao Poder Executivo que estude e após instale com 
urgência uma lombo faixa na Rua Antônio Silvestre Arenhardt, próximo do 
Condomínio Residencial Jardim do Cedro, bairro Jardim do Cedro. Solicitação 
encaminhada por muitos moradores desta localidade. 
 
- SEOSP: Solicita com urgência reparos na boca de lobo e na cama de asfalto em 
frente à empresa Auto Peças Apolo, na Avenida Benjamin Constant n° 2558, no 
bairro Florestal. Por diversas vezes foi solicitado reparos nesta localidade, mas 
até hoje nada foi feito. Pedimos atenção total neste problema, a fim de evitar 
graves acidentes. 
 
- SEOSP: Troca de lâmpada queimada em dois postes. Um em frente à 
residência de n° 750 e o outro logo após, em frente a empresa MINUANO, na 
entrada dos caminhões, na Rua Carlos Spohr Filho, bairro Moinhos. 
 
- SEOSP: Troca de lâmpada queimada em um poste localizado na Rua Willi 
Johann n° 20, bairro Jardim do Cedro. 
 
- SEOSP: Troca de lâmpada queimada em um poste localizado na Rua Roberto 
Fleischhut n° 330, no bairro São Cristóvão. 
************************************************************************************ 

   Sala Presidente Tancredo de Almeida Neves,   24  de abril  de 2018. 
 

 

 

 

 


