
        CÂMARA DE VEREADORES DE LAJEADO 
          Estado do Rio Grande do Sul 
 

   Sessão Ordinária realizada no dia   11/06/2019 
 

      BOLETIM Nº  019-03/2019 

               E X P E D I E N T E 

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

PODER EXECUTIVO: 
 
- PL nº  062-03/2019 –    Autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder Direito 
Real de Uso de uma área de terreno urbana ao Jeep Clube Lajeado. 
 
- PL nº  063-03/2019 – Autoriza a contratação temporária de excepcional interesse 
público de 09 (nove) monitores de creche. 
 
- Ofício n°0286-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº 167/2019, do vereador  Carlos 
Eduardo Ranzi a Secretaria de Obras e Serviços Públicos informa que a indicação 
constante no requerimento será avaliada. 
 
- Ofício n°0287-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº 178/2019, do vereador  Antônio 
Marcos Schefer e ofício 179/2019 do vereador Waldir Blau, a Secretaria de Obras e 
Serviços Públicos informa que em relação ao ofício nº 178 os serviços de 
manutenção e da iluminação pública estão sendo realizados. Quanto ao ofício nº 
179, a SEOSP informa que o contrato firmado com a empresa de iluminação  
pública vem sendo fiscalizado. 
 
- Ofício n°0288-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº 208/2019, do vereador  Antônio 
Marcos Schefer a SEOSP informa que está sendo providenciada a substituição da 
parada de ônibus no local mencionado. 
 
- Ofício n°0289-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº 146/2019, do vereador  Carlos 
Eduardo Ranzi, Ofício nº 156/2019 da vereadora Arilene Maria Dalmoro e Ofício 
nº157/2019 do vereador Adi Cerutti a Secretaria de Obras e Serviços Públicos 
informa que em relação ao ofício º 146 que a indicaçãoconstante no requerimento 
será avaliada. Quanto aos ofícios nº 156 e 157 a SEOSP informa que será dada a 
devida atenção à iluminação nos locais indicados. 
 
- Ofício n°0290-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº 249/2019, do vereador Ernani 
Teixeira da Silva, a SEPLAN informa que os fiscais de posturas realizaram a 



vistoria do local indicado, ocasião em o proprietário foi notificado para 
providenciar a limpeza e roçada do imóvel. 
 
- Ofício n°0292-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº 209/2019, do vereador  Carlos 
Eduardo Ranzi informa que encaminhou cópia do contrato, firmado entre o 
Município de Lajeado e a Arki. 
********************************************************************************************* 
SÉRGIO LUIZ KNIPHOFF: (Projeto de Lei CM N° 047-03/2019) 
 
- Projeto de Lei CM N° 047-03/2019 – Denomina de Rua Dr. Esperon a Rua E, 
localizada no Residencial Largo dos Conventos, no Bairro Conventos.  
 
NILSON DO ARTE: (Projeto de Lei CM N° 048-03/2019) 
 
- Projeto de Lei CM N° 048-03/2019 – Denomina de rua Jacó, as ruas “J” e “F”, e 
toda a sua extensão localizada entre o loteamento (IV) e loteamento (V), no bairro 
Santo Antônio. 
*********************************************************************************************
SÉRGIO MIGUEL RAMBO (Ind. 106) 

 - SEOSP: Colocação de material (brita) na Rua Arno Kamphots, no Bairro Olarias. 

- SEOSP: Solicita a retirada de terra acumulada deixada após o patrolamento da 
rua ser feito, Rua Mem de Sá, perto do nº 254, no bairro Centenário. 

- SEOSP: Solicita a troca da lâmpada queimada na Rua José Petry nº 508, no Bairro 
Olarias. 

ERNANI TEIXEIRA DA SILVA (Req. 280 e 281/2019 e Ind. 104) 

Req. 280/2019 – Solicita ao Poder Executivo, que notifique o proprietário do 
terreno localizado na Rua Liberato Salzano Vieira da Cunha, esquina com a Rua 
Otto Leopoldo Hexsel, no Bairro São Cristóvão, 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. 281/2019 – Solicita o envio de ofício ao Presidente da Certel Energia, Sr. 
Erineo José Hennemann, reiterando para que seja trocado o poste de madeira por 
um poste de concreto, pois o mesmo está podre e amarrado em uma árvore, na 
Rua Estácio de Sá, em frente ao nº 077, no Bairro Jardim do Cedro. Foto Anexa. 

- Solicita o recolhimento de lixo verde/seco, na Rua Das Gardênias n° 158, no 
Loteamento Alles Guth, no Bairro São Bento. 



- Solicita a colocação de piso (concreto) no abrigo (parada de ônibus), localizado 
na Rua Diamante, no Bairro Igrejinha, pois nos dias chuvosos, se acumula muito 
barro, o que dificulta aos usuários que dependem de ônibus. Foto Anexa. 

- Solicita a reforma e pintura dos brinquedos existentes na Praça de Lazer, 
localizada na Rua Jade, no Bairro Igrejinha. Fotos Anexas.  

- Solicita a colocação de um poste com lâmpada, na Academia ao Ar Livre, na Rua 
Jade, no Bairro Igrejinha. Foto Anexa. 

- Solicita o nivelamento do tampão, na boca de lobo, Rua Paulo Emílio Thiesen, 
em frente ao nº 1308, no Bairro Olarias, pois é bem na entrada de uma garagem. 
Foto Anexa. 

- Solicita a poda das árvores na Praça de Lazer, na Rua Jade, Bairro Igrejinha. 
Fotos Anexas. 

- Solicita a retirada do murinho de tijolo ao lado da boca de lobo, na Rua 
Washington Luiz, em frente à residência de nº 301, no Bairro São Cristóvão, pois 
da forma que está, a água não entra na boca de lobo e acaba invadindo a 
residência. Foto Anexa. 

ADI CERUTTI (Req. 282/2019) 

Req. 282/2019 – Solicita ao Poder Executivo, o envio de Projeto de Lei criando 
rubrica no orçamento para o ano de 2020, para o Fundo de Pavimentação 
Comunitário. 

NILSON DO ARTE (Req. 282/2019) 

Req. 283/2019 – Solicita a Secretaria de Segurança Pública, que seja instalado um 
ponto de luz, junto ao número 69 da rua Caxias do Sul, no bairro Universitário. 

- Solicita o recolhimento de lixo verde em várias ruas do bairro Moinhos. 

ANTÔNIO MARCOS SCHEFER (Req. 285 e 286/2019 e Ind. 105) 

Req. 285/2019 – Solicita ao Poder Executivo, que seja estudada a possibilidade de 
implantação de um motoboy nos serviços de saúde públicas do município, para 
fazer as entregas de medicamentos de uso contínuo principalmente, a pacientes 
que por algum motivo possuem dificuldades para se locomover para retirar os 
mesmos, tendo em vista que isso ajudaria a todos e consecutivamente diminuiria a 
quantidade de remédios vencidos nos postos de saúde. 



Req. 286/2019 – Requer o envio de ofício à Companhia Riograndense de 
Saneamento-CORSAN, solicitando que sejam tomadas as devidas providências 
quanto a um buraco aberto nas proximidades das residências nº 107 e nº 121 na 
Rua Otelo Rosa, no bairro São Cristóvão, visto que no local foram colocados 
apenas uma carga de brita que já quase saiu totalmente, e diversos moradores 
reclamam de veículos estarem sendo danificados pelo mesmo. 

- SEOSP: Solicita a pedido dos moradores, que seja concluída a pracinha na Rua 
Piauí, no bairro São Cristóvão, tendo em vista que isso irá beneficiar a todos. 

- SEOSP: Solicita que junto ao Campo Delfino Costa, localizado no final da Rua 
Guilhermina Bucker, no bairro Conservas, sejam feitas as seguintes melhorias 
citadas abaixo: 
* Colocação de uma pracinha. 
* Conserto dos banheiros. 
 
- SEOSP: Solicitando que sejam tomadas as devidas providências, quanto a uma 
foça que foi aberta a mais de um ano na Rua Manaus, ao lado da residência nº 
1136, no bairro Universitário, visto que mal cheiro no local está insuportável 
prejudicando aos demais moradores. 
***************************************************************************************** 
         Sala Presidente Tancredo de Almeida Neves, 11 de junho de 2019. 
 


