
        CÂMARA DE VEREADORES DE LAJEADO 
          Estado do Rio Grande do Sul 

   Sessão Ordinária realizada no dia   09/06/2020 

      BOLETIM Nº  019-04/2020 

               E X P E D I E N T E 

***************************************************************************************** 
PODER EXECUTIVO: 
 
- PL nº  055-04/2020 - Autoriza a abertura de Crédito Especial. 
 
- Ofício n°0242 -04/2020 - Em resposta ao Ofício nº 191 e 192/2020 do 
Vereador Carlos Eduardo Ranzi, em atenção ao Ofício 191 a SED informa que 
desde o mês de abril, está repassando os gêneros alimentícios que foram 
adquiridos para a merenda escolar à STHAS para distribuição dos mesmos. 
Em relação ao Ofício 192 a SED informa que em 04 de maio ocorreu o retorno 
às atividades das equipes diretivas, secretários, auxiliares de biblioteca e 
servente. Já em 06 de maio houve o retorno dos professores, mediante 
teletrabalho, reuniões virtuais e planejamento de aulas programadas. 
 
- Ofício n°0248 -04/2020 - Em resposta ao Ofício nº 193/2020 do Vereador 
Carlos Eduardo Ranzi e ao Ofício 195/2020 do vereador Antônio Marcos 
Schefer, em relação ao Ofício 193/2020 a SESA informa que até o dia 
25/05/2020 foram realizados aproximadamente 4.200 exames. Já em relação 
ao Ofício 195/2020 SESA solicita que as denúncias relacionadas ao tema sejam 
encaminhadas à Vigilância Ambiental da SESA. 
 
- Ofício n°0249 -04/2020 - Em resposta ao Ofício nº 213 e 214/2020 do 
Vereador Lorival Ewerling dos Santos Silveira, aos Ofícios 219,220 e 221/2020 
do vereador Carlos Eduardo Ranzi, ao Ofício 223/2020 do vereador Nilson do 
Arte e ao Ofício 224/2020 do vereador Antônio Marcos Schefer, à 
Administração Municipal agradece as indicações e informa que as mesmas 
foram encaminhadas às Secretarias competentes. 
 
- Ofício n°0250 -04/2020 - Em resposta ao Ofício nº 228 e 233/2020 do 
Vereador Carlos Eduardo Ranzi e ao Ofício 235/2020 do vereador Antônio 
Marcos Schefer, a Administração Municipal informa que as mesmas foram 
encaminhadas às Secretarias competentes. 
***************************************************************************************** 
ESTADUAIS: 
 



 - Banrisul Agência Lajeado, em atenção ao Ofício nº 213-04/2020 quanto a 
demarcação horizontal nos pisos e passeios, referente ao distanciamento social 
a ser observado nas filas, tanto no interior quanto no exterior do 
estabelecimento. 
***************************************************************************************** 
FABIANO  BERGMANN: (Projeto de Lei CM N° 023-04/2020) 
  
- Projeto de Lei CM N° 023-04/2020 – Denomina de Rua Loreno Antônio a Rua 
Cassuli, as Ruas H do Loteamento Ibiza e M do Loteamento Germânia II, no 
Bairro Conventos. 
***************************************************************************************** 
EDERSON FERNANDO SPOHR (Req. 257/2020 e Ind. 057) 
 
Req. 257/2020 – Solicita espaço para falar sobre: 
-Calçada de passeio; 
- Frigoríficos; 
- Ginásios; 
- Progama Avançar Cidades; 
- Covid 19; 
- Estacione; 
- Agro indústrias. 
 
- Solicita novamente a verificação de buraco em cima de bueiro na rua Gelson 
Kron, Casa 2, n° 616, no Bairro São Bento. 
 
- Indico que o terreno da prefeitura, da Rua Pedro Oswaldo Dahlen esquina 
com Lourenço Mayer da Silva, no bairro Alto do Parque, seja nivelado, e que o 
mesmo receba 3 bancos. Receba 1/2 quadra de basquete com 1 cesta e alguns 
equipamentos de academia. 
 
MARIELA PORTZ (Req. 258/2020) 
 
Req. 258/2020 – Solicita espaço no expediente para falar sobre: 
- Projetos de Lei sobre Segurança Pública, Guarda Municipal; 
- Secretaria da Saúde de nosso Município; 
- Pandemia - Covid - 2019 
- ANTEPROJETO DE LEI CM Nº 000-04/2020 - Altera dispositivos na Lei 
Municipal no 8.739 de 02 de dezembro de 2011, que dispõe sobre a estrutura, 
organização e funcionamento do poder legislativo, cria o quadro de cargos, 
cargos em comissão e comissionamentos, estabelece o plano de carreira e 
pagamento, e dá outras providências. 
 
WALDIR SÉRGIO GISCH (Ind. 058) 



 
- SESP: Solicita a instalação de um semáforo no cruzamento da Rua João Abott 
com a Rua Santos Filho, no bairro Centro, junto ao Parque dos Dick, devido ao 
grande fluxo de veículos no local, bem como o elevado número de acidentes 
que ali ocorrem. 
 
ERNANI TEIXEIRA DA SILVA (Ind. 059) 
 
- Solicita o recolhimento de lixo verde/seco, na Rua Antônio de Souza Neto, 
juntamente à Praça de Lazer, no Bairro Carneiros, pois o mesmo se encontra 
bem no meio da Praça referida. Fotos Anexas. 
 
- Solicita a troca do abrigo (parada de ônibus) ou a colocação de banco, na Rua 
Antônio de Souza Neto, em frente à Área Verde, Bairro Carneiros. Foto Anexa. 
 
- Solicita a desobstrução das bocas de lobo, situadas desde a Rua Antônio de 
Souza Neto até a Rua Bento Rosa, no Bairro Carneiros, pois os mesmos estão 
entupidos. Foto Anexa. 
 
- Solicita a reforma e a recolocação do tampão na boca de lobo, situada na Rua 
Bento Rosa, esquina com a Rua Sabiá, Bairro Carneiros. Fotos Anexas. 
 
- Solicita a troca do abrigo (parada de ônibus), na Rua Capitão Pedro Siebra, 
no Bairro Universitário, pois o mesmo encontra-se totalmente danificado. 
 
SERGIO MIGUEL RAMBO (Req. 259, 260 e 261/2020) 
 
Req. 259/2020 – Solicita a Secretaria da Segurança Pública/ Departamento de 
Transito, que verifique a possibilidade de instalação de uma faixa elevada na 
Rua Benno Schmitt, em frente a creche municipal Doce Infância no Bairro 
Conventos, pois a rua foi pavimentada e quando houver a volta as creches se 
tornará perigoso, motoristas não respeitam o limite de velocidade. 
 
Req. 260/2020 – Solicita a Secretaria do Meio Ambiente, que verifique a 
possibilidade de instalar uma lixeira ecológica em frente ao posto de saúde no 
bairro Conventos e de passar veneno nas bocas de lobo na Rua Men de Sá, no 
bairro Centenário. Há uma grande infestação de ratos. 
 
Req. 261/2020 – Solicita espaço no expediente para falar sobre: 
- Transporte Público; 
- Saúde. 
 
CARLOS EDUARDO RANZI (Req. 262, 263, 264 e 269/2020) 



 
Req. 262/2020 – Solicita ao Poder Executivo, a prorrogação do prazo (até 
31/12/2020) para utilização dos atuais vales-transporte do transporte público 
coletivo ou então que viabilize a substituição das passagens por vales da nova 
concessionária do transporte público. 
 
Req. 263/2020 – Solicita ao Poder Executivo, a informação do valor em reais e 
em porcentagem investido em educação no ano de 2019, bem como esclarecer 
se e quando haverá distribuição de valores para os educandários municipais, 
conforme preconiza o artigo 83 parágrafo único da Lei Orgânica. 
 
Req. 264/2020 – Solicita ao Poder Executivo, cópia dos termos do acordo 
firmado entre o Prefeito Municipal e o Secretário de Saúde, no qual ficou 
estabelecido que o Secretário pode trabalhar 3 turnos em seu consultório 
particular e receber seu salário integral por parte do município. Ainda, solicito 
que informe qual foi a legislação utilizada para balizar o acordo. 
 
Req. 269/2020 – Solicita a Presidência desta Casa que apresente o Projeto de 
Lei de redução dos cargos comissionados da Câmara de Vereadores, conforme 
preconiza o Regimento Interno do Poder Legislativo. 
 
PAULO ADRIANO DA SILVA (Req. 265 e 266/2020) 
 
Req. 265/2020 – Solicita a Mesa Diretora para que coloque em votação a 
retomada das sessões presenciais, tendo em vista que a maioria das atividades 
já foi retomada, seguindo os protocolos de saúde e sem a presença do público 
neste momento. 
 
Req. 266/2020 – Solicita espaço para falar sobre os assuntos a seguir: 
- Reabertura do Posto de Saúde do Bairro Morro 25; 
- Reabertura do Posto de Saúde do Bairro Conservas; 
- Pandemia do Covid-19 no Mundo. 
 
NILSON DO ARTE (Req. 267 e 268/2020) 
 
Req. 267/2020 – Solicita espaço para falar sobre: 
- Cidade Digital; 
- Clareza nos Decretos municipais, referente aos templos; 
- Agradecimentos por serviços realizados. 
 
Req. 268/2020 – Solicita a Secretaria de Obras e Serviços públicos, que crie um 
Aplicativo para Celular, via whatsapp, onde o usuário terá opções de entrar 
em contato com a secretaria, e pedir a demanda de serviços que necessita; tais 



como: Troca de Lâmpadas, instalação de pontos novos, recolhimento de lixo 
verde e entulhos. 
 
ILDO PAULO SALVI (Req. 270/2020) 
 
Req. 270/2020 – Solicita espaço no expediente para falar sobre: 
- Pandemia de coronavírus, condução dos trabalhos: Prefeito Marcelo Caumo 
e Secretário Cláudio Klein; 
- Gastos públicos; 
- Anteprojeto de Lei; 
- Legalidade/Ilegalidade; 
- Falar a verdade, faltar com a verdade(mentir). 
 
ANTÔNIO MARCOS SCHEFER (Req. 271 e 272/2020 e Ind. 060) 
 
Req. 271/2020 – Requer o envio de ofício a Corsan, Companhia Riograndense 
de Saneamento, solicitando com urgência sejam tomadas as devidas 
providências quanto a um vazamento de água que está ocorrendo na Rua 
Delfino Costa, proximidades da residência nº 320, no bairro Conservas, visto o 
desperdício eminente de água que isto está gerando. 
 
Req. 272/2020 – Solicita ao Poder Executivo, a relação de todas as Clínicas 
Geriátricas que possuem convênio com o município, para fins de verificação 
de informações que chegaram até este vereador. 
 
- SEOSP: Solicita a substituição de lâmpadas queimadas Rua Arnoldo Hury, 
em frente ao Condomínio Novo Tempo I, no Bairro Jardim do Cedro. 
 
- SEOSP: Solicita a colocação suporte e lâmpada nos postes localizados na Rua 
Arnoldo Uhry, entre o Condomínio Novo Tempo I e o novo Posto de Saúde, 
localizado na mesma no bairro Jardim do Cedro, visto que os moradores 
reclamam da insegurança no local. 
 
- SEOSP/SAURB: Solicita a colocação de mais lixeiras em frente ao 
Condomínio Novo Tempo I, localizado na Rua Arnoldo Uhry no bairro Jardim 
do Cedro, visto que as que estão no local não são suficientes para a quantidade 
de lixo que é descartado. 
 
WALDIR BLAU (Req. 273/2020) 
 
Req. 273/2020 – Solicita espaço no expediente para falar sobre: 
- Calçamento; 
- Auxilio a pequenas empresas; 



- Saúde em nosso município. 
 
FABIANO BERGMANN (Req. 274/2020 e Ind. 061) 
 
Req. 274/2020 – Solicita espaço para falar sobre Educação e Conserto das 
Estradas da cidade de Lajeado. 
 
- Solicita um estudo para instalação de Faixa Elevada na Rua Eugênia Melo de 
Oliveira Kircheim, em frente a futura creche do Bairro Bom Pastor. Para 
aumentar a segurança das dos usuários e trabalhadores das empresas que 
existem no local e principalmente para pais, professores e alunos que passarão 
a usar a referida via. 
 
LORIVAL EWERLING DOS SANTOS SILVEIRA (Req. 275 e 276/2020) 
 
Req. 275/2020 – Solicita a Secretaria do Trabalho, Habitação e Assistência 
Social, que informe quais as ações que estão sendo planejadas para o 
atendimento dos moradores de rua, e ainda, se está sendo construído um 
plano para aqueles que se negam a receber o auxílio do poder público, pois é 
de conhecimento que o município disponibiliza todo o suporte necessário para 
auxiliar estas pessoas, dentro deste apoio, estão as Assistentes Sociais, os 
Psicólogos que pertencem ao quadro de colaboradores da STHAS, realizando 
um excelente trabalho. O Abrigo São Chico também presta um trabalho 
maravilhoso neste sentido, porém muitos não querem sair da rua. 
 
Req. 276/2020 – Solicita ao Poder Executivo, que informe em que parte do 
recurso será repassado pelo governo Federal ao município de Lajeado, para 
investimento obrigatório em assistência Social parte a ser usado para 
construção das casas para os moradores quilombolas no bairro Morro 25 
conforme projeto já iniciado por este vereador quando estava a frente da 
secretaria da STHAS. Acontece que como vivem as pessoas ou sobrevivem 
neste local é desumano, as casas que hoje habitam não tem o mínimo de 
condições para se viver e com a chegada do inverno com certeza irão sofrer 
muito com o frio e as águas que invadem, ou seja as suas casas, e ainda, sem 
contar com os problemas de saúde destas pessoas que irão se agravar cada vez 
mais, visto que possuem mais de duas dezenas de crianças vivendo nesse 
local, sem qualidade de vida nenhuma, certo de sua sensibilização e 
compreensão ficamos no aguardo por uma manifestação positiva em relação a 
este assunto. 
 
SÉRGIO LUIZ KNIPHOFF (Req. 277/2020) 
 



Req. 277/2020 – Solicita espaço no expediente, para falar sobre a situação da 
Covid e suas repercussões na vida das pessoas, na cidade de Lajeado e região. 
Também sobre o superávit de 25 milhões de reais em 2019 e o tipo de 
economia realizada, inclusive reduzindo a qualidade do leite oferecido às 
crianças em creches. Tudo para garantir o uso deste recurso em 2020, sem 
necessidade de avaliação e aprovação pela Câmara de Vereadores. Importante 
também salientar que, sobre o episódio envolvendo o secretário da saúde, não 
está em discussão sua capacidade científica e qualidade técnica, que é 
reconhecida pela sua história profissional na cidade e atual ação no combate à 
pandemia, mas sim pela ILEGALIDADE do acordo realizado pelo prefeito 
Marcelo Caumo.  Atitude essa que tem sido comum neste governo, pois 
também ocorreu em outras secretarias. 
***************************************************************************************** 
        Sala Presidente Tancredo de Almeida Neves, 09 de  junho de 2020. 
 
 

 

 

 

 


