
        CÂMARA DE VEREADORES DE LAJEADO 
          Estado do Rio Grande do Sul 
 

   Sessão Ordinária realizada no dia   23/12/2019 
 

      BOLETIM Nº  047-03/2019 

               E X P E D I E N T E 

************************************************************************************************ 
PODER EXECUTIVO: 
 
- PL nº  152-03/2019 – Institui o Programa Municipal de Premiação a Consumidores, 
mediante a utilização da Plataforma Nota Fiscal Gaúcha do Estado do Rio Grande do 
Sul e dá outras providências. 
  
- PL nº  153-03/2019 – Autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder Direito Real 
de Uso de duas áreas de terras de propriedade do Município de Lajeado ao 
SEST/SENAT. 
 
- PL nº  154-03/2019 – Autoriza o Poder Executivo a conceder incentivo à empresa 
Movesco Indústria e Comércio de Móveis Escolares Ltda. 
 
- PL nº  155-03/2019 – Autoriza o Município de Lajeado a doar à FUNDEF – 
Fundação para Reabilitação das Deformidades Crânio Faciais duas áreas de terrenos 
para construção de um hospital 
 
- PL nº  156-03/2019 – Autoriza o Poder Executivo Municipal a dar em pagamento 
um terreno urbano pela execução das obras de construção de um pavilhão para sede 
do Clube Esportivo Olarias. 
 
- Ofício n°0901-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº.703 e 704/2019 do vereador Carlos 
Eduardo Ranzi e Ofício 710/2019 do vereador Ernani Teixeira da Silva, em atenção 
ao ofício 703/2019, a Secretaria do Planejamento e Urbanismo informa que, desde 
2017, foi solicitada apenas uma alteração no Plano Diretor vigente, sendo que essa 
alteração dizia respeito ao uso do solo na Avenida Piraí.No que se refere ao ofício 
704/2019, a Secretaria do Planejamento e Urbanismo informa que a demanda foi 
repassada ao setor de engenharia para que seja realizada vistoria ao local e se 
verifique as ações que precisam ser realizadas.Quanto ao ofício 710/2019, a Secretaria 
do Planejamento e Urbanismo informa que em vistoria ao local, verificou que a 
piscina encontra-se limpa. 
 
- Ofício n°0903-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº679 e 680/2019 do vereador Ernani 
Teixeira da Silva e Ofícios 686, 687 e 688/2019 do vereador Paulo Roberto Schneider, 
em atenção ao ofício 679/2019, a Secretaria do Planejamento e Urbanismo informa 



que o proprietário do lote foi notificado para que providencie a limpeza e roçada do 
local. No que se refere ao ofício 680/2019, a Secretaria do Planejamento e Urbanismo 
informa que fiscais estiveram no local e constataram que a área estava seca.Em 
atenção ao ofício 686/2019, a Secretaria do Planejamento e Urbanismo informa que o 
prazo previsto para conclusão é de 3 meses.No que se refere ao ofício 687/2019, a 
Secretaria do Planejamento e Urbanismo informa que no momento não existe projeto 
técnico para a ligação da referida via, no entanto será realizado um pré-estudo para o 
referido local.Quanto ao ofício 688/2019, a Secretaria do Planejamento e Urbanismo 
informa que, após reunião, ficou definido que os moradores complementariam o 
expediente com maiores informações para que possamos avançar na formalização da 
parceria que será feita entre o Poder Executivo e os moradores do bairro. 
************************************************************************************************* 
ERNANI TEIXEIRA DA SILVA (Ind. 192) 
 
- Reitera o pedido de recolocação da placa indicativa com o nome da Praça de Lazer 
Theobaldo Stein na Rua Antônio Silvestre Arenhart, Bairro Jardim do Cedro. Foto 
Anexa. 
 
- Solicita que seja feita a troca urgente do abrigo (parada de ônibus) por uma nova, na 
Rua Antônio Silvestre Arenhart, em frente ao prédio de nº 1341, no Bairro Jardim do 
Cedro. Foto Anexa. 
 
- Solicita urgentemente a reforma da calçada de passeio, em frente à Emei Pequeno 
Aprendiz, na Rua 1º de Maio, no Bairro São Bento. Fotos Anexas. 
 
- Solicita a desobstrução de canos e construção de uma boca de lobo, no início da 
canalização, na quadra de estacionamento, ao lado do posto de saúde, Rua 1º de 
Maio, no Bairro São Bento. Foto Anexa.  
 
- Solicita a colocação de piso (concreto) no abrigo (parada de ônibus), localizado na 
Rua Albino Koefender, ao lado do prédio de nº 621, no Bairro Montanha, pois nos 
dias chuvosos, se acumula muito barro, o que dificulta aos usuários que dependem 
de ônibus. Foto Anexa. 
 
- Solicita a colocação de placa indicativa de ponte existente, na Rua João Benno 
Mallmann, no Bairro São Bento. Foto Anexa. 
 
NILSON DO ARTE (Req. 617/2019 e Ind. 193) 
 
Req. 617/2019 – Solicita o envio de ofício a Igreja Evangélica Assembléia de Deus de 
Lajeado, agradecendo ao Pastor Aldino Krüger e a sua esposa, Marta Maja Krüger, 
pelos 47 anos, de relevantes serviços prestados a Sociedade Lajeadense à frente da 
Igreja Evangélica Assembléia de Deus e do Abrigo Trezentos de Gideon. 
 
- SEOSP: Roçada nas ruas do bairro Morro 25, pois o mato está muito alto nas 
ruas do Bairro. 
 



- Recolhimento de lixo verde na Av. Carlos Spohr Filho. 
 
CARLOS EDUARDO RANZI (Req. 618/2019) 
 
Req. 618/2019 – Requer o envio de ofício ao Poder Executivo e à empresa Arki 
Assessoria e Serviços LTDA, solicitando as seguintes informações acerca do primeiro 
contrato firmado entre as duas partes: 
- Modalidade de contratação (licitação ou dispensa de licitação) da empresa no seu 
primeiro contrato com o município; 
- Nome do advogado / responsável jurídico do município que avalizou a 
contratação; 
- Data de validade do contrato; 
- Custo de cada categoria do contrato; 
- Informe qual o índice de reajuste anual aplicado durante o contrato. 
 
SERGIO RAMBO (Ind. 194) 
 
SEDETAG: Recolhimento de lixo verde e roçada no Rua Paulo Emílio Thiesen, no 
Bairro Centenário, nas proximidades do nº 2191, perto da Berga Bus, conforme fotos 
em anexo. 
 
SEOSP: Solicita a instalação de um ponto novo de iluminação na Rua Willibaldo 
Etgeton nº 931, no Bairro Planalto. 
 
SEOSP: Solicita o desentupimento das bocas de lobo na Rua Willibaldo Etgeton, nas 
proximidades do nº 931, no Bairro Planalto. 
************************************************************************************************* 
        Sala Presidente Tancredo de Almeida Neves, 23 de dezembro de 2019. 
 

 

 

 

 

 

 

 


