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        CÂMARA DE VEREADORES DE LAJEADO 
          Estado do Rio Grande do Sul 

   Sessão Ordinária realizada no dia 03/05/2018 

      BOLETIM Nº  013-02/2018 

                   E X P E D I E N T E 

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

PODER EXECUTIVO: 
 
- PL nº 056-02/2018 – Inclui artigos na Lei nº 6.114 de 29 de julho de 1998.   
  
- PL nº 057-02/2018 – Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir Crédito 
Especial.   
 
- PL nº 058-02/2018 – Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir Crédito 
Suplementar.   
 
- PL nº 059-02/2018 – Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir Crédito 
Especial.  
 
- PL nº 060-02/2018 – Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir Crédito 
Suplementar.  
 
- PL nº 061-02/2018 – Concede remissão de 75% no Imposto Predial e Territorial 
Urbano – IPTU para os imóveis declarados como área de preservação 
permanente, áreas de preservação florestal e áreas de compensação florestal. 
 
- Ofício nº0204-02/2018 – Em atenção ao Ofício nº 118-02/2018 vereador Carlos 
E. Ranzi – Situação do auxílio alimentação dos servidores. 
 
- Ofício nº 256-02/2018 – Em atenção ao Ofício nº 159-02/2018 vereador 
Antônio M. Schefer – Proprietários dos lotes localizados na rua Otelo Rosa, 
foram notificados. 
 
Ofício nº 166/2018 vereador Waldir Gisch - Proprietário do lote localizado na 
rua das Jaboticabeiras, foi notificado. 
 
- Ofício nº 262-02/2018 – Em atenção ao Ofício nº 114/2017 vereador Carlos E. 
Ranzi – Listagens de pacientes em espera. 
 
Em atenção ao Ofício nº 115/2017 vereador Carlos E. Ranzi – Será analisada a 
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viabilidade dos candidatos a participação de concorrer em mais de uma vaga. 
 
Em atenção ao Ofício nº 117/2017 vereador Carlos E. Ranzi – Lei de criação dos 
fundos municipais. 
 
- Ofício nº 269-02/2018 – Em atenção ao Ofício nº 106/2018 vereador Paulo A. 
da Silva – Licença do Cemitério Municipal. 
 
- Ofício nº 273-02/2018 – Em atenção ao Ofício nº 981/2017 vereador Delorges 
Deves – A empresa de telefonia OI foi notificada para providenciar a troca dos 
postes. 
 
Em atenção ao Ofício nº 983/2017 vereador Eder Spohr – Horas máquinas para 
a CORSAN será objeto de estudo futuro. 
 
Em atenção ao Ofício nº 984/2017 vereador Eder Spohr – Requerimento à 
CORSAN solicitando a substituição do encanamento de água na rua Francisco 
Tieze. 
***************************************************************************************** 
CARLOS EDUARDO RANZI: (Projeto de Lei CM N° 024-02/2018) 

 
- Projeto de Lei CM N° 024-02/2018 – Denomina de Rua Marcella Kneip dos 
Santos a Rua G, Loteamento Ibiza e Rua L – Loteamento Germânia II, 
localizadas no Bairro Conventos. 
****************************************************************************************** 
WALDIR BLAU (Req. 206 e 207/2018) 

 
Req. 206/2018 – Solicita a Secretaria da Educação que informe quando será 
trocado a tubulação de gás que passa na cozinha e a troca da caixa de água que 
ainda é de amianto na Escola de Educação Infantil Pequeno Lar de Olarias. 
 
Req. 207/2018 – Solicita espaço para falar sobre o atendimento da UPA Lajeado. 
 
SERGIO KNIPHOFF (Req. 208 e 209/2018) 
 
Req. 208/2018 – Solicita a Secretaria de Administração o levantamento do 
patrimônio da Secretaria de Obras e o que foi descartado do mesmo, de Janeiro 
de 2018 até 30 de abril de 2018. 
 
Req. 209/2018 – Solicita o uso da Tribuna Livre, por parte de um representante 
dos taxistas, a fim de explanar sobre o trabalho realizado pelos mesmos na 
cidade de Lajeado. 
 
MARIELA PORTZ (Req. 210/2018) 
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Req. 210/2018 – Solicita espaço para falar sobre as visitas técnicas realizadas nos 
dias 26 e 27/04/2018 na Prefeitura Municipal de São Paulo e no Palácio dos 
Bandeirantes, sobre Inovações Tecnológicas no setor Público. 
 
ANTÔNIO MARCOS SCHEFER (Req. 211 e 212/2018 e Ind. 095) 

Req. 211/2018 – Solicita ao Poder Executivo que seja informado se está correto 
às informações que chegaram até este vereador de que o Posto de Saúde do 
bairro São Bento está sem Pediatra 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 mesmo, e informem quais serão as 
providências tomadas a este respeito. 

Req. 212/2018 – Solicita ao Poder Executivo que seja estudada a possibilidade, a 
pedido dos moradores do bairro Floresta, de serem disponibilizadas fichas para 
agendamento de consultas por telefone, visto que segundo os mesmos é muito 
complicada a disponibilidade de horário nas linhas de ônibus que fazem este 
trajeto de manhã cedo, o que prejudicaria a todos que não possuem outra forma 
de locomoção visto que a distância até o posto é muito grande e difícil de ser 
percorrida a pé naquele horário da manhã. 

- SEOSP: Patrolamento e colocação de materias (brita/saibro) nas ruas citadas 
abaixo, pois segundo moradores a mesmas se encontram em péssimo estado de 
conservação. 

- Rua Francisco Telöken, no bairro Conventos. 

- SEOSP: Solicita melhorias no calçamento da Rua Ervino Arthur Thomas, no 
bairro Universitário, pois os moradores reclamam da grande quantidade de 
buracos que há, dificultando a travessia na mesma.  

- SEOSP: Recapeamento asfáltico de um buraco localizado na Av. Beira Rio 
proximidades do local onde a mesma faz interseção com a Av. Henrique Stein 
Filho, no bairro Conservas, pois os moradores reclamam devido a sua extensão 
poder ocasionar acidentes no local. 

- SEOSP: Colocação de uma lixeira na Rua da Divisa proximidades do nº 405, no 
bairro Morro 25, visto que os moradores por não possuírem um local para 
colocar os lixos de suas residências, depositam os mesmos na calçada o que gera 
um grande transtorno a todos. 
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- SEOSP: Solicita calçamento ou pavimentação da Rua Benno Schmitt, no bairro 
Conventos, visto a grande quantidade de buracos que há, dificultando a 
travessia no local. 

NILSON DO ARTE (Req. 213/2018 e Ind. 096) 
 
Req. 213/2018 – Solicita espaço para falar sobre o Abandono de animais no 
município. 
 
SEOSP: Solicita a adequação da altura do bueiro com a rua, na esquina das ruas: 
Padre Theodoro Amstad com a rua Norberto Domenico Schmatz. 
 
- Conserto e limpeza da parada de ônibus localizada na rua Henrique Stein 
Filho com a rua Manoel Claudino Vicente, pois tem uma árvore caída sobre a 
parada. 
 
- Patrolamento na rua Amália Schwinger, no bairro Conservas. 
 
- Conserto e pintura dos brinquedos do parquinho ao lado do projeto Vida, no 
bairro Santo Antônio. 
 
- Reitera o pedido para fechar o espaço aberto junto ao telhado do ginásio do 
projeto Vida, no bairro Santo Antônio. 
 
- Colocação de material e patrolamento da rua Santo Antoninho, entre as ruas: 
Felicidade e Arnoldo Uhry, no bairro Santo Antônio. 
 
- Reitera pedido de manutenção na academia ao ar livre do bairro Santo 
Antônio. 
 
- Solicita melhorias no acesso ao cemitério, no bairro Santo Antônio, pois está 
impossível chegar de carro até o local. 
 
- Manutenção do asfalto próximo a escola Francisco Oscar Karnal, no bairro 
Santo Antônio. 
 
- SEDETAG: Remoção de tocos de árvores que estão na calçada, em frente ao nº 
720 da rua Marechal Deodoro, pois o morador quer fazer a calçada nova. 
 
- Recolhimento de lixo na rua Marechal Deodoro, na esquina da fábrica de 
sorvetes Gemelli. 
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- Recolhimento de lixo verde e entulhos na esquina das ruas Barão do Santo 
Ângelo com a rua General Ozorio. 
 
- Recolhimento de lixo verde ao longo da Av. Beira Rio. 
 
- Recolhimento de lixo verde ao longo da rua Simão Bolivar, no bairro Santo 
Antônio. 
 
- Recolhimento de entulho ao lado do projeto Vida no bairro Santo Antônio. 
 
- Recolhimento de lixo verde ao longo da rua Bom Jesus, no bairro Santo 
Antônio. 
 
- Recolhimento de lixo verde na rua Henrique Stein Filho esquina com a rua Dr. 
Thomaz Assunção Pereira, no bairro Conservas. 
 
- Recolhimento de lixo verde na esquina das ruas Henrique Stein Filho com a 
rua Arnaldo Sbaraini, no bairro Jardim do Cedro. 
 
- Recolhimento de lixo verde na rua Padre Theodoro Amstad entre as ruas 
Carlos Sphor Filho e rua Santos Filho. 
 
SERGIO MIGUEL RAMBO (Req. 214 e 215/2018 e Ind. 097) 

Req. 214/2018 – Solicita ao Poder Executivo que seja feito um estudo juntamente 
com o DAER, da possibilidade de instalação de um redutor de velocidade na 
ERS 421 nº 1111 Km 1, em frente as antigas instalações da Avícola Ledur. Há 
um grande fluxo de veículos devido a uma Escola de Educação Infantil Semear 
ter se instalado no local. Segue anexo com abaixo assinado. 

Req. 215/2018 – Solicita espaço para falar sobre ao atendimento da UPA 
prestado ao Munícipe. 

- Instalação de uma lixeira junto a Escola de Educação Infantil Semear, situada 
na ERS 421 nº 1111 Km 1, no bairro Conventos. 

- Solicita que seja feito a coleta de lixo verde na Rua Venâncio Aires, no Bairro 
Olarias, nas proximidades do Mercado Familiar nº 989. 

- Solicita o alargamento da Rua Erni José Bruinsmann, lado esquerdo sentido 
Cidade/interior. A via está sendo tomada pela capoeira e dificultando a 
passagem de veículos. 

ERNANI TEIXEIRA (Req. 216 e 217/2018 e Ind. 098) 
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Req. 216/2018 – Solicita ao Poder Executivo que notifique o proprietário do 
terreno localizado na Rua João Sebastiany com a Rua Dos Plátanos, 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. 217/2018 – Solicita envio de ofício à Empresa de Telecomunicações OI, a 
remoção do orelhão, situado na Rua José Petry, em frente ao prédio de nº 694, 
no Bairro Olarias, pois o mesmo está inativo, nem aparelho tem e ainda 
atrapalha na calçada de passeio. Fotos Anexas. 

- Solicita com urgência o conserto, reforma e pintura dos brinquedos na Praça 
de Lazer, localizada na Rua Estrela, no Bairro Olarias, pois os mesmos estão 
danificados. Fotos Anexas. 

- Limpeza e desentupimento das bocas de lobo, localizadas no Belvedere, na 
Rua Oswaldo Aranha, no Bairro Centro, pois as mesmas estão entupidas, o que 
não dá vazão as águas. Fotos Anexas. 

- Colocação de uma lixeira na Rua Boqueirão do Leão, em frente a residência de 
nº 166, no Bairro Igrejinha. 

- Solicita providência, no sentido de reformar a boca de lobo, na Rua Júlio 
Scherer, esquina com a Rua Encantado, no Bairro Olarias, pois da forma que se 
encontra, vai entupir toda a canalização. Fotos Anexas. 

- Construção de calçada de passeio, em frente a área de lazer, na Rua Estrela, 
nas proximidades do nº 201, no Bairro Olarias, cabe ressaltar, que é preciso 
caminhar com segurança. Reivindicação esta, pelos moradores que ali passam 
diariamente. Fotos Anexas. 

- Reitera o pedido, no sentido da colocação de placa indicativa da Rua 
denominada de Passarela, entre as Ruas Pará e Alfredo Bildhauer, no Bairro 
Universitário, pois os correios não a localizam para a entrega de 
correspondências. 

- Recolhimento de lixo verde, na Rua Cristiano Grün, nas proximidades do nº 
1158, no Bairro Florestal.  

- Solicita a retirada da árvore localizada na Rua Oswaldo Aranha, no Belvedere, 
no Bairro Centro, pois a mesma está totalmente podre, podendo cair a qualquer 
momento, o que poderá ocasionar graves acidentes. Fotos Anexas. 

- Troca do abrigo (parada de ônibus) na Rua João Sebastiany, esquina com a 
Rua Dos Plátanos, no Bairro Montanha, pois o mesmo está danificado. Fotos 
Anexas. 
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CARLOS EDUARDO RANZI (Req. 218, 219 e 220/2018) 

Req. 218/2018 – Solicita ao Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem - 
DAER, a instalação de redutor de velocidade e pintura de faixa de segurança 
nas proximidades da Escola Municipal de Ensino Fundamental São José de 
Conventos, localizada na Rua Pedro Theobaldo Breitenbach (ERS-421), nº 4.800. 

Req. 219/2018 – Solicita à Unidade de Pronto Atendimento - UPA, informações 
acerca do número (média) de atendimentos realizados diariamente na Unidade 
até o dia 01/04/2018, data na qual o serviço Pronto Socorro do Hospital Bruno 
Born foi temporariamente suspenso devido a um princípio de incêndio, e o 
número (média) de atendimentos realizados diariamente após esta data. 

Req. 220/2018 – Solicita espaço para falar sobre reivindicações dos moradores 
do Bairro Floresta. 

ADI CERUTTI (Ind. 099) 
 
SEDETAG: Solicita o recolhimento de entulhos na calçada de passeio do antigo 
Estádio do Florestal, na Rua Clelia Jaeger Betti. 
************************************************************************************ 

   Sala Presidente Tancredo de Almeida Neves,   03  de maio  de 2018. 
 

 

 

 

 

 


