
        CÂMARA DE VEREADORES DE LAJEADO 
          Estado do Rio Grande do Sul 

   Sessão Ordinária realizada no dia   16/06/2020 

      BOLETIM Nº  020-04/2020 

               E X P E D I E N T E 

***************************************************************************************** 
PODER EXECUTIVO: 
 
- PL nº  56-04/2020 – Autoriza a abertura de Crédito Suplementar.  
 
- PL nº  57-04/2020 – Autoriza a abertura de Crédito Suplementar.   
 
- PL nº  58-04/2020 – Autoriza a abertura de Crédito Suplementar. 

 
- PL nº  59-04/2020 – Autoriza a abertura de Crédito Especial. 
***************************************************************************************** 
CARLOS EDUARDO RANZI, ARILENE MARIA DALMORO, PAULO 
ADRIANO DA SILVA, EDERSON FERNANDO SPOHR, WALDIR BLAU, 
ANTONIO MARCOS SCHEFER, SERGIO KNIPHOFF E SERGIO MIGUEL 
RAMBO: (Projeto de Lei CM N° 024-04/2020) 
  
- Projeto de Lei CM N° 024-04/2020 – Altera dispositivos da Lei Municipal n° 
10.424 de 29 de Junho de 2017. 
 
CARLOS EDUARDO RANZI E ARILENE MARIA DALMORO: (Projeto de 
Lei CM N° 025-04/2020) 
  
- Projeto de Lei CM N° 025-04/2020 – Dispõe sobre a matrícula de alunos na 
Rede Municipal de Educação via Internet. 
***************************************************************************************** 
WALDIR SÉRGIO GISCH (Req. 281/2020 e Ind. 062) 
 
Req. 281/2020 – Solicita ao Prefeito Municipal, que estude a possibilidade de 
efetuar o capeamento asfáltico da Rua General Osório, trecho entre a Rua 
Borges de Medeiros e a Rua Dr. Parobé. Esta rua é bastante utilizada por 
moradores dos Bairros Morro 25, Santo Antônio, Conservas para acessar os 
Bairros Moinhos e Florestal evitando transitar pelo centro da cidade. Também 
é uma via bastante utilizada pelo transporte coletivo. 
 



- Solicita ao Departamento de Trânsito, a instalação de uma sinaleira para 
pedestres no cruzamento da Av. Benjamin Constant com a Rua Santos Filho, 
no bairro Centro. Esta sinaleira proporcionará aos pedestres que cruzam a Rua 
Santos Filho da calçada junto ao Genes Work & Shop até a calçada junto a 
Banca Central e vice versa, maior segurança. Atualmente os pedestres estão 
sempre expostos a possíveis atropelamentos, pois não há um tempo exclusivo 
para os mesmos neste cruzamento. 
 
MARIELA PORTZ (Req. 278/2020) 
 
Req. 278/2020 – Solicita espaço no expediente para falar sobre: 
- PROJETO DE LEI Nº 019, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2020 - Autoriza a 
cobrança de contribuição de melhoria em decorrência de execução de 
melhorias em rua projetada. 
 
- PROJETO DE LEI Nº 139, DE 23 DE OUTUBRO DE 2018 - Regulamenta a 
instalação e o uso de extensão temporária de passeio público, denominada 
“parklet”. 
 
- MP arquiva pedido de investigação de Secretário da Saúde Cláudio Klein e 
Prefeito Marcelo Caumo. 
 
FABIANO BERGMANN (Req. 279/2020) 
 
Req. 279/2020 – Solicita espaço para falar sobre Transporte Público, Saúde e 
Iluminação Pública no município de Lajeado. 
 
SÉRGIO MIGUEL RAMBO (Req. 280/2020) 
 
Req. 280/2020 – Solicita espaço no expediente para falar sobre: 
- Calçamento comunitário; 
- Saúde do nosso Município; 
- Geração de emprego; 
- Cargos de confiança; 
- Transporte Público. 
 
EDERSON FERNANDO SPOHR (Req. 282/2020 e Ind. 063) 
 
Req. 282/2020 – Solicita espaço para falar no pronunciamento sobre: 
-Calçada de passeio; 
- Frigoríficos; 
- Ginásios; 
- Progama Avançar Cidades; 



- Covid 19; 
- Estacione; 
- Agro indústrias. 
 
- Solicita manutenção e material para a Rua Arnoldo Purper n°175, no Bairro 
São Bento. 
 
- Solicita troca de lâmpada na rua dos Canários n° 77, no bairro Universitário. 
 
- Solicita a instalação de faixa elevada em frente a creche de São Bento, na Rua 
Primeiro de Maio. 
- Solicita uma luminária toda nova na RS 413, sentido Lajeado – Santa Clara, 
após a ponte do Saraquá, no primeiro poste. 
 
- Solicita parada de ônibus nas Ruas João Gustavo Teixeira da Silva esquina 
com Rua Clara Ivone Ruschel, no Bairro Campestre. 
 
ERNANI TEIXEIRA DA SILVA (Req. 283/2020 e Ind. 064) 
 
Req. 283/2020 – Requer o envio de ofício à Corsan, solicitando o conserto do 
cano estourado na Rua Pará, em frente à residência de nº 406, no Bairro 
Universitário. Cano este estourado no meio da rua e por vários dias água 
escorrendo pela rua referida. Foto Anexa. 
 
- Solicita a desobstrução, reforma e colocação de um tampão na boca de lobo, 
situada na Rua Pará, esquina com a Rua Manaus, no Bairro Universitário. Foto 
Anexa. 
 
- Solicita o recolhimento de lixo verde/seco, na Rua Pará, em toda a sua 
extensão, pois há vários pontos de lixo, no Bairro Universitário. Fotos Anexas. 
 
- Solicita ao Departamento de Trânsito, para que sejam repintadas as faixas de 
segurança para pedestres, os letreiros de “PARE” e se possível ainda, a troca 
das placas de advertência, por placas maiores, na Rótula da Rua Reinoldo 
Alberto Hexsel, Bairro São Cristóvão. Fotos Anexas. 
 
ANTÔNIO MARCOS SCHEFER (Req. 284 e 285/2020 e Ind. 065) 
 
Req. 284/2020 – Solicita ao Poder Executivo, que informe o motivo da falta do 
medicamento Amitriptilina 25mg para distribuição nos postos de saúde do 
município. E que sejam tomadas as devidas providências quando a isto, visto 
que é um remédio indicado para o tratamento de depressão e a sua falta 



principalmente na situação que nos encontramos pode agravar ainda mais o 
estado de saúde dos pacientes. 
 
Req. 285/2020 – Requer o envio de ofício ao DAER, solicitando que seja 
estudada a possibilidade de ser construída uma passarela em frente ao 
Supermercado Rede Super, na BR 386 que ligaria o bairro São Cristovão ao 
bairro Americano, visto o grande perigo de acidentes, devido ao intenso fluxo 
de pessoas e veículos no local. 
 
SEOSP: solicitando o patrolamento e colocação de material (brita/saibro) na 
Rua Dois Irmãos parte onde não há asfalto no bairro Conservas. 
 
SEOSP: Solicita que sejam tomadas as devidas providências quanto a um 
buraco localizado na Rua Otelo Rosa Saúde, nas proximidades da residência nº 
386, no bairro Conservas, visto que os moradores reclamam do perigo de 
acidentes no local. 
 
SEOSP/SAURB: Reitera a solicitação de que seja estudada a possibilidade de 
construção de um banheiro na pracinha localizada na Av. Piraí, no bairro São 
Cristovão, visto que os usuários em sua maioria crianças necessitam do 
mesmo no local. 
 
WALDIR BLAU (Req. 286/2020) 
 
Req. 286/2020 – Solicita espaço para falar sobre: 
- Auxílio a pequenas empresas; 
- Saúde em nosso município. 
 
SERGIO LUIZ KNIPHOFF (Req. 287/2020) 
 
Req. 287/2020 – 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 a falta de cuidado 
com a saúde nos bairros da cidade e consequente fechamento de postos de 
saúde nesse ano de 2019 (Morro 25 que ficou sem atendimento médico). 
Regularizado apenas por pressão comunitária e de vereadores. Inauguração 
do novo posto de saúde junto ao Novo Tempo I e II, construído com recursos 
de emendas parlamentares. 
 
NILSON DO ARTE (Req. 288/2020 e Ind. 066) 
 
Req. 288/2020 – Solicita espaço para falar sobre a Inauguração da UBS do 
Bairro Santo Antônio. 



 
- Solicita o recolhimento de lixo verde no Bairro Moinhos. 
 
- Recolhimento de lixo verde na Av. Senador Alberto Pasqualini, trecho em 
que compreende o bairro Universitário. 
 
- Troca de lâmpadas na Rua Alvaro de Melo esquina com a Rua Igrejinha, dois 
postes em sequência próximo ao nº 287, no Bairro Santo Antônio. 
 
CARLOS EDUARDO RANZI (Req. 289, 290, 291, 292, 293 e 294/2020) 
 
Req. 289/2020 – Solicita ao Poder Executivo, esclarecimentos acerca do 
andamento da instalação de canos na Rua Orlando Sieben, bairro São Bento, 
cuja obra de pavimentação pelo Avançar Cidades está em andamento e quanto 
às calçadas, a vizinhança não sabe o motivo de não estar sendo concretizado. 
 
Req. 290/2020 – Solicita ao Poder Executivo, a revisão da iluminação pública, 
tendo em vista que diversas ruas estão às escuras e quando substituídas as 
lâmpadas queimadas, as novas voltam a queimar em seguida. Ainda, solicito 
verificar a qualidade das luminárias adquiridas bem como dos relés 
fotoelétricos. 
 
Req. 291/2020 – Solicita ao Poder Executivo bem como à empresa 
concessionária do transporte público, que passa a operar a partir do próximo 
dia 22 de junho, que disponibilize álcool em gel aos usuários do transporte 
coletivo e avaliar a possibilidade de totens com o produto junto às principais 
paradas de ônibus. 
 
Req. 292/2020 – Solicita espaço para falar sobre fiscalização, aglomerações de 
pessoas e perturbação do sossego público junto ao bairro Americano, nas 
proximidades da Rede Super. 
 
Req. 293/2020 – Solicita ao Poder Executivo, que informe o custo total de 
construção do parque junto à orla do Rio Taquari. 
 
Req. 294/2020 – Solicita ao Poder Executivo, informações acerca do pagamento 
de mensalidades (vagas adquiridas na rede privada) por parte do município às 
escolas particulares de educação infantil durante o período de pandemia do 
novo coronavírus, se as mensalidades estão sendo pagas conforme foram 
contratadas. 
 
ILDO PAULO SALVI E MARIELA PORTZ (Req. 295/2020) 
 



Req. 295/2020 – Solicita a Mesa Diretora, que encaminhe o anteprojeto de Lei 
em anexo, ao Plenário desta Casa de Leis, de acordo com o Art. 34 e inciso VI, 
da Lei Orgânica Municipal, para deliberação, com o objetivo de transformá-lo 
em Projeto de Lei, ou de Resolução da Mesa Diretora, e após, passar pela 
avaliação das comissões pertinentes, e voltar ao plenário, para votação da 
necessária redução dos gastos públicos, em prol da coletividade lajeadense 
neste momento de sacrifícios globais. 
 
LORIVAL EWERLING DOS SANTOS SILVEIRA (Req. 296/2020) 
 
Req. 296/2020 – Requerer à Mesa Diretora desta Casa Legislativa que 
encaminhe ofício a Brigada Militar, Delegacia de Repressão às Ações 
Criminosas Organizadas (Draco), Polícia Civil, Secretário de Segurança 
Pública de Lajeado, Sr. Paulo Locatelli, parabenizando pelo excelente serviço 
que está sendo realizado por todos os órgãos de segurança pública de Lajeado. 
Constatamos pelos números apresentados e principalmente por depoimentos 
de pessoas da comunidade, que estes números melhoraram claramente após o 
lançamento do Pacto pela Paz, onde os órgãos de segurança começaram a 
fazer o trabalho integrado, mostrando o que já sabemos, trabalho em equipe, o 
resultado sempre será absolutamente melhor. 
***************************************************************************************** 
        Sala Presidente Tancredo de Almeida Neves, 16 de  junho de 2020. 
 
 

 

 

 

 

 


