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        CÂMARA DE VEREADORES DE LAJEADO 
          Estado do Rio Grande do Sul 
 

   Sessão Ordinária realizada no dia   09/04/2019 
 

      BOLETIM Nº  010-03/2019 

               E X P E D I E N T E 

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

PODER EXECUTIVO: 
 

- PL nº  036-03/2019 -  Institui o Plano Diretor de Lajeado. 
************************************************************************************************** 

ILDO PAULO SALVI: (Projeto de Lei CM N° 029-03/2019) 
 

- Projeto de Lei CM N° 029-03/2019 – Institui no Município de Lajeado, RS o dia 
municipal da Fibromialgia, e dá outras providências. 
  
ILDO PAULO SALVI: (Projeto de Lei CM N° 030-03/2019) 
 

- Projeto de Lei CM N° 030-03/2019 – Institui no Município de Lajeado, RS a 
inclusão das pessoas diagnosticadas com Fibromialgia, a serem atendidas nas 
filas prioritárias e a estacionar em vagas regulamentadas para deficientes, e dá 
outras providências. 
*******************************************************************************
CARLOS EDUARDO RANZI (Req. 162, 163, 164, 165, 166 e 167/2019) 

Req.162/2019 - Solicita ao Poder Executivo, a relação de horas extras dos 
servidores de todas as Secretarias Municipais de janeiro de 2017 até a presente 
data. 
 
Req.163/2019 - Solicita ao Poder Executivo, mais informações a respeito de mais 
um contrato firmado sem licitação, no valor de R$ 45.206,70, com o Instituto 
Educacional e Tecnológico Primeira Opção Ltda-ME (Processo Administrativo 
1342/2019), esclarecendo a finalidade da contratação e cópia do contrato. 
 
Req.164/2019 - Solicita ao Poder Executivo, a demarcação de ciclofaixa junto à 
Rua Érico Weber, localizada no bairro Floresta, assim que for finalizada a 
pavimentação da via. 
 
Req.165/2019 - Solicita ao Poder Executivo, o plantio de árvores (Programa 
Lajeado Mais Verde) ao longo da Rua Gramado, no bairro Universitário. 
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Req.166/2019 – Requer o envio de ofício à RGE Sul Distribuidora Gaúcha de 
Energia S/A, solicitando providências no sentido de sanar a constante falta de 
energia elétrica no bairro Floresta, notadamente na Rua Érico Weber. 
Req.167/2019 - Solicita ao Poder Executivo, quando a empresa que presta 
serviços terceirizados Arki Assessoria e Serviços Ltda firmou seu primeiro 
contrato com o município de Lajeado, quem era o Procurador Jurídico do 
município na oportunidade, bem como se o mesmo já prestou serviços para esta 
empresa. 
 
WALDIR BLAU (Ind. 062) 

- SEOSP: Patrolamento da Rua Braulino dos Santos Costa, no bairro Jardim do 
Cedro. 

- SEOSP: Solicita a colocação de material na Rua das Tulipas em Conventos, 
principalmente próximo à casa da última moradora Norma, devido ao barro 
naquele lugar. 

- SEOSP: Solicita o conserto com urgência da lâmpada que fica a esquerda antes 
da escola Municipal São José de Conventos, na RST 421, pois a mesma esta 
estragada deste início de janeiro. 

ERNANI TEIXEIRA DA SILVA (Req. 168, 169, 170 e 171/2019 e Ind. 063) 

Req.168/2019 - Solicita ao Poder Executivo, que notifique o proprietário do 
terreno localizado na Rua Arnilda Schmidt Becker, em frente a residência de nº 
088, no Bairro Moinhos, 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.169/2019 - Solicita ao Poder Executivo, da possibilidade de uma maior 
fiscalização pela pasta competente, na Rua G, na área verde, no Bairro Santo 
Antônio, pois ali corre esgoto a céu aberto, inclusive o mesmo corre até o rio. 
Fotos Anexas. 

Req.170/2019 – Requer o envio de ofício à Empresa de Telecomunicações OI, 
solicitando a remoção do orelhão, situado na Rua Antônio Otto Heineck, em 
frente ao prédio de nº020, no Bairro Universitário, pois o mesmo está inativo, 
nem aparelho tem e ainda atrapalha na calçada de passeio. Fotos Anexas. 

Req.171/2019 – Requerer envio de ofício ao Presidente da Certel Energia, Sr. 
Erineo José Hennemann, solicitando a colocação de dois postes de concreto com 
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braços suporte e lâmpadas, na Rua Carla Tessmann, no Bairro Jardim do Cedro, 
pois a referida rua está totalmente às escuras. Foto Anexa. 

- Solicita o conserto do calçamento, na Rua Miguel Tostes, esquina com a Rua 
Ely Sobrinho, no Bairro São Cristóvão. Fotos Anexas. 

- Solicita a colocação de braços suporte com lâmpadas, nos dois postes 
localizados na Rua Pedro Petry, esquina com a Rua Taylor Chaves, no Bairro 
Universitário, pois o local está totalmente às escuras. Foto Anexa. 

- Reitera a roçada da área verde, localizada na Rua Pará, no Bairro 
Universitário. 

- Reitera a colocação de grade de proteção na boca de lobo, localizada na Rua 
Pará, em frente ao prédio de nº 524, no Bairro Universitário. 

- Solicita a canalização na valeta da área verde, Rua Leonardo Theobaldo 
Hauschild, em frente ao prédio de nº 376, no Bairro Universitário. Foto Anexa. 

- Solicita o conserto do tampão e da grade na boca de lobo, localizada na Rua 
Octavio Trierweiler, esquina com a Rua Tomé de Souza, no Bairro Jardim do 
Cedro. Foto Anexa. 

- Solicita a verificação dos canos da galeria fluvial, pois tudo indica que há 
canos quebrados, na Rua Miguel Tostes, esquina com a Rua Bahia, no Bairro 
São Cristóvão. Fotos Anexas. 

- Solicita a reforma e pintura dos brinquedos existentes na Praça de Lazer, 
localizada na Rua Rio Grande do Norte, no Bairro Universitário. Fotos Anexas. 

ANTÔNIO MARCOS SCHEFER (Req. 172/2019 e Ind. 064) 

Req.172/2019 - Solicita ao Poder Executivo, que notifique o proprietário do 
terreno localizado na Rua Comandante Wagner, em frente à residência n° 641, 
no bairro Alto do Parque, e que sejam tomadas as devidas providências quanto 
ao mesmo, pois o mato está altíssimo no local. 

- SEOSP: Solicita que sejam tomadas as devidas providências quanto à ponte 
localizada no bairro Alto Conventos, pois os moradores reclamam que ela teria 
sido reconstruída em cima de madeiras em grande estado de decomposição, o 
que está prejudicando-os, pois a grande maioria deles trabalha com agricultura 
e os veículos estariam com muita dificuldade para passar na mesma. 

- SEOSP: Solicita melhorias nas calçadas de passeio da Av. Pedro Teobaldo 
Breitenbach, proximidades das residências nº28 e nº39, no bairro Conventos, 
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pois os moradores reclamam que foi feito somente no outro lado da via, e que 
no local citado a travessia está quase impossível devido ao estado em que se 
encontra. 

- SEPLAN-Trânsito: Solicita que seja estudada a possibilidade de ser feito um 
acesso da Rua Romeu Armange no bairro Conventos a ERS 421, visto que 
segundo os motoristas isso facilitaria o tráfego no local. 

- SEOSP: Solicita melhorias estruturais na pracinha localizada na Rua 
Pernambuco, no bairro São Cristóvão, principalmente o conserto do piso da 
cancha de esportes, pois pode haver acidentes visto que as crianças jogam bola 
e brincam neste local. 

- SEOSP: Solicita Melhorias estruturais no travessão localizado na divisa entre o 
bairro Alto Conventos e a cidade de Forquetinha, pois os moradores reclamam 
do precário estado de conservação em que se encontra o mesmo. 

- SEOSP: Solicita que seja estudada a possibilidade de construção de um 
banheiro no 2º andar do Ginásio Esportivo do bairro Conservas, visto que 
quando há eventos com pessoas da terceira idade que possuem dificuldades 
para caminhar, isso facilitaria o acesso dos mesmos visto que não teriam que 
subir e descer escadas por diversas vezes. 

WALDIR SÉRGIO GISCH (Ind. 065) 

- TRÂNSITO: Instalação de um Quebra Molas na rua Ângelo Pulita, nas 
proximidades do n° 596, Bairro Conventos. 

- SEDETAG: Recolhimento de lixo Verde nos Bairros Santo André, Campestre e 
Olarias. 

NILSON DO ARTE (Req. 173/2019 e Ind. 066) 

Req.173/2019 – Solicita espaço para falar sobre problemas públicos. 

- SEOSP: Recolhimento de lixo verde em várias ruas do bairro Moinhos. 

- SEOSP: Reiterar pedido de troca de lâmpada na rua silva Jardim, na praça do 
chafariz. 

- SEOSP:  Recolhimento de lixo verde no bairro São Cristóvão, em várias ruas 
do bairro. 
 
- SEOSP: Conserto de asfalto na Av. Theodoro Amstad esquina com a rua Pedro 
Kolling. 
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***************************************************************************************** 
         Sala Presidente Tancredo de Almeida Neves, 09 de abril de 2019. 
 

 


