
        CÂMARA DE VEREADORES DE LAJEADO 
          Estado do Rio Grande do Sul 

   Sessão Ordinária realizada no dia   23/06/2020 

      BOLETIM Nº  021-04/2020 

               E X P E D I E N T E 

***************************************************************************************** 
PODER EXECUTIVO: 
 
- PL nº  60-04/2020 –Autoriza a abertura de Crédito Especial. 
 
- PL nº  61-04/2020 – Autoriza a abertura de Crédito Suplementar. 
 
- PL nº  62-04/2020 – Autoriza a abertura de Crédito Suplementar. 
 
- Ofício n°0253-04/2020 - Em resposta ao Ofício 203/2020 do vereador  
Antônio Marcos Schefer e aos ofícios 204 e 208 do vereador Carlos Eduardo 
Ranzi, em atenção ao Ofício 203/2020 a Procuradoria Geral do Município 
encaminha cópia do contrato solicitado. Em relação ao ofício 204/2020 informa 
que, a Procuradoria Geral do Município  - Setor Compras informa que até o 
presente momento foram adquiridas 1.500 cestas básicas, das quais 1.100 já 
foram entregues e 400 serão entregues pelo fornecedor no dia 16/06/2020. Já 
em relação ao ofício 208/2020,  a Procuradoria Geral do Município – Setor 
Compras informa que o Pregão Presencial nº 17-06/2020 tem sessão pública de 
licitação agendada  para o dia 15/06. 
 

- Ofício n°0254-04/2020 - Em resposta ao Ofício 205/2020 do vereador Carlos 
Eduardo Ranzi,  a Administração Municipal informa que o art. 31,§ 1º, I,  da 
Lei Federal nº 12.527/2011, “ Lei de Acesso à Informação”, veda o 
fornecimento das informações solicitadas. 
 
- Ofício n°0263-04/2020 - Em resposta ao Ofício 210/2020 do vereador Nilson 
do Arte, a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos informa que as obras de 
construção de calçada no trecho mencionado são de responsabilidade dos 
proprietários dos respectivos imóveis. 
***************************************************************************************** 
PAULO ADRIANO DA SILVA (Req. 297/2020 e Ind. 067) 
 
Req. 297/2020 – Solicita espaço para falar sobre os assuntos a seguir: 
* Situação da iluminação pública no Município; 
* Solicita espaço par falar sobre a Pandemia do Covid-19 no Mundo; 



* Sobre Cargos Comissionados; 
* Aspectos positivos e negativos da Secretaria de Saúde no Município de 
Lajeado. 
 
- SEDETAG: Solicita o recolhimento de lixo verde, colocação de uma lixeira e 
colocação de Placa, Proibido Colocar lixo, em terreno da municipalidade, na 
Rua Jacob Guilherme Eckhardt, bairro São Bento. 
 
ARILENE MARIA DALMORO (Req. 301/2020 e Ind. 068) 
 
Req. 301/2020 – Solicita a Secretaria Municipal de Obras, com a maior 
brevidade possível, o conserto da pavimentação da Rua Julio de Castilhos 
esquina da Rua Santos Filho, pois o mesmo está cedendo e pode ocorrer o 
desmoronamento no local causando além de acidente aos pedestres danos aos 
carros que trafegam no local, no Bairro Centro. 
 
- SEMA: Solicita com a maior brevidade possível o recolhimento de lixo verde, 
já acondicionado em sacos aglomerados na calçada na Rua Duque de Caixas 
n° 793, em frente à Capela do Florestal, no Bairro Florestal. 
 
ANTÔNIO MARCOS SCHEFER (Req. 298/2020 e Ind. 069) 
 
Req. 298/2020 – Solicita o envio de ofício a EGR Empresa Gaúcha de Rodovias 
S/A, reiterando a pedido dos munícipes de que seja estudada a possibilidade 
de colocação de uma sinaleira na rótula localizada na RS 130, em frente a 
Empresa BRF, no bairro Moinhos, pois devido ao grande fluxo de pessoas e 
veículos principalmente caminhões isso facilitaria o trânsito e diminuiria o 
perigo de acidentes no local. 
 
- SEOSP: Solicita com urgência que sejam tomadas as devidas providências 
quanto aos canos de escoamento de esgoto que e encontram quebrados na Rua 
das Gardênias, nas proximidades da residência nº 167, no bairro São Bento, 
visto que os moradores reclamam do perigo de acidentes no local. Imagem em 
anexo. 
 
- SEOSP: Solicita a colocação de mais lixeiras em toda a extensão da Rua Julio 
de Castilhos, no bairro Centro, visto que são pouquíssimas as existentes no 
local. 
 
- SEOSP: Solicita a colocação de iluminação pública no poste localizado na Rua 
Comandante Wagner, nas proximidades da residência nº 102, no bairro São 
Cristóvão, visto a insegurança no local devido a falta da mesma. 
 



- SEOSP: Solicita melhorias nas existentes e colocação de calçadas de passeio 
na Av. Pedro Theobaldo Breitenbach, extensão entre o bairro Bom Pastor e o 
bairro Conventos, visto que os moradores reclamam da dificuldade de 
transitar devido ao péssimo estado de conservação em que se encontram. 
 
ERNANI TEIXEIRA DA SILVA (Req. 299 e 300/2020 e Ind. 070) 
 
Req. 299/2020 – Solicita ao Poder Executivo, que notifique o proprietário do 
terreno localizado na Rua São Paulo, esquina com a Rua Frederico Schardong 
Fillho, no Bairro São Cristóvão, para que o mesmo providencie a limpeza e 
roçada da área, pois a vegetação está altíssima e muito entulho. Foto Anexa. 
 
Req. 300/2020 – Requer o envio de ofício à Empresa de Telecomunicações OI, 
solicitando para que seja trocado o poste de madeira por um poste de 
concreto, pois o mesmo está podre na Rua Rio de Janeiro, esquina com a Rua 
Carlos de Laer, no Bairro São Cristóvão. Foto Anexa. 
 
- Reitera o pedido de reforma do abrigo (parada de ônibus) e a colocação de 
assento (banco), situado na Av. Senador Alberto Pasqualini, em frente ao 
prédio de nº 2112, no Bairro Universitário, pois faz muito tempo que o mesmo 
está danificado. Foto Anexa. 
 
- Solicita o recolhimento de lixo verde/seco na Rua Mathias Rockenbach, ao 
lado da Fisioclínica Peixoto, nº 043 no Bairro Centro. 
 
- Solicita o conserto no paralelepípedo da Rua José Inácio Teixeira, esquina 
com a Rua Fábio Brito de Azambuja, Bairro São Cristóvão, o qual tem um 
enorme afundamento, sendo que os veículos que por ali passam, normalmente 
batem, e então, é preciso ser levantando o referido paralelepípedo. 
 
- Solicita a substituição de lâmpada que se encontra há mais de 120 dias 
queimada, defronte à residência de nº 3901, no Bairro Universitário. 
 
- Solicita com urgência, a reforma na escadaria que dá acesso ao túnel, na Rua 
São Paulo, Bairro São Cristóvão, túnel este que dá acesso ao Bairro Santo 
André. Foto Anexa. 
 
MARIELA PORTZ (Req. 302/2020) 
 
Req. 302/2020 – Solicita espaço no expediente para falar sobre: 
* Lei de Liberdade Econômica; 
* Fake News; 
* Pandemia, Covid-19; 



* Projetos de Segurança Pública na Cidade; 
* Projetos na Câmara de Vereadores de Lajeado. 
 
EDERSON FERNANDO SPOHR (Req. 303, 304 e 305/2020 e Ind. 071) 
 
Req. 303/2020 – Solicita a Mesa Diretora e ao Secretário do Poder Legislativo,  
a seguinte informação: se os vereadores da Casa, que foram a favor do 
requerimento, Carlos Eduardo Ranzi, Arilene Dalmoro, Fabiano Bergmann, 
Mariela Portz, Ildo Salvi, no qual solicitaram a redução do quadro de CC´s, já 
demitiram um de seus assessores? 
 
Req. 304/2020 – Solicita ao Poder Executivo,  que envie a esta Casa o mapa do 
Projeto Lajeado Pedágio CCR. 
 
Req. 305/2020 – Solicita espaço para falar no pronunciamento sobre: 
- Calçada de passeio; 
- Frigoríficos; 
- Ginásios; 
- Programa 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 novamente luminária todo 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. 
 
- Solicita manutenção na Rua João Benno Mallmann, no acesso a ERS 413, no 
bairro São Bento. O desnível está muito grande. 
 
- Solicita novamente instalação de praça e academia ao ar livre em São Bento. 
 
- Solicita quebra-molas na Rua Érico Weber. 



 
-Solicita manutenção e material para a Rua Claudino Vicente n° 44, no Bairro 
Conservas. 
 
- Solicita troca de lâmpada na Rua Orlando Sieben (3 esquina), no bairro 
Probairro. A Lâmpada está queimada há mais de 2 anos. 
 
WALDIR BLAU (Req. 306/2020 e Ind. 072) 
 
Req. 306/2020 – Solicita espaço no expediente para falar sobre: 
- Covid 19; 
- Saúde em nosso Município; 
- Calçada de passeio e calçamento; 
- Transporte público; 
- As ruas do Loteamento Visão. 
 
- SEOSP: Solicita a construção de uma parada de ônibus na RST 413 KM 03, 
próximo ao  número 6169, no bairro São Bento. 
 
- Solicita o conserto de duas luminárias na entrada do Probairro. 
 
CARLOS EDUARDO RANZI (Req. 307, 308, 309 e 310/2020) 
 
Req. 307/2020 – Solicita ao Poder Executivo, a fiscalização e disponibilização 
de mais horários no sistema de transporte coletivo, pois as aglomerações nos 
ônibus estão ocorrendo diariamente, colocando em risco a saúde dessas 
pessoas que na sua maioria utilizam o transporte coletivo para deslocarem-se 
até seus trabalhos. 
 
Req. 308/2020 – Solicitamos a Presidência desta Casa, assim como já procedeu 
o vereador Paulo Adriano da Silva, solicitar a retomada das sessões 
presenciais da Câmara de Vereadores de Lajeado. 
 
Req. 309/2020 – Solicita ao Poder Executivo, relação de consultorias e 
assessorias contratadas desde janeiro de 2017, informando a finalidade da 
contratação bem como o custo de cada contrato. 
 
Req. 310/2020 – Solicita ao Poder Executivo, a relação com o nome das ruas 
não pavimentadas do município de Lajeado. 
 
ILDO PAULO SALVI (Req. 311 e 312/2020) 
 



Req. 311/2020 – Solicita ao Poder Executivo, que juntamente com secretarias 
afins e seus corpos técnicos, verifiquem a viabilidade, inicialmente, em instalar 
dois núcleos de vendedores autônomos, um na parada de ônibus, desativada, 
e de madeira do parque dos Dick, e a outra, em parte da Rua Tiradentes, ao 
lado do cemitério. Justificamos nossa indicação, devido a necessária 
democratização e regulação dos passeios públicos, bem como o 
reaproveitamento do abrigo do referido parque, e o uso de poucas vagas de 
estacionamento da Rua Tiradentes, onde atualmente já é permitido o comercio 
ambulante, e a consequente liberação das calçadas para o devido fim. 
 
Req. 312/2020 – Solicita espaço no expediente para falar sobre: 
* Pandemia de coronavírus; 
* Gastos públicos; 
* CCs e FGs. 
 
NILSON DO ARTE (Req. 313/2020 e Ind. 073) 
 
Req. 313/2020 – Solicita espaço para falar sobre: 
* Pedidos solicitados; 
* Término do calçamento da rua Simon Bolívar; 
* Canalização de área de perigo na Rua Santo Antoninho e Rua (G). 
 
- Solicita a troca de lâmpadas na rua Silva Jardim, em frente à Praça do 
Chafariz. 
 
 - Solicita a troca de lâmpada na rua Arno Dahmer, em frente ao Condomínio 
Largo da Conquista, no Bairro Moinhos. 
 
- Solicita o recolhimento de galhos, resultantes da poda de um coqueiro na 
EMEI, Cantinho Mágico, no Bairro Santo Antônio. 
 
SERGIO MIGUEL RAMBO (Req. 314/2020) 
 
Req. 314/2020 – Solicita espaço no expediente para falar sobre: 
* Transporte Público; 
* Saúde; 
* Emendas Parlamentares; 
* Epidemia; 
* Calçamentos comunitários; 
* Geração de Empregos e renda. 
 
LORIVAL EWERLING DOS SANTOS SILVEIRA (Req. 315/2020) 
 



Req. 315/2020 – Solicita a Secretaria Municipal da Saúde, Senhor Cláudio 
Klein, para que providencie um curso que tem como objetivo agregar 
conhecimentos comportamentais de bom atendimento e relacionamento, a fim 
de qualificar os funcionários que atendem nos Postos de Saúde do Município, 
para que os mesmos consigam assegurar as informações corretas e precisas e 
dar a atenção adequada a comunidade, principalmente no Posto de Saúde do 
Bairro Jardim do Cedro. 
 
SÉRGIO LUIZ KNIPHOFF (Req. 316/2020) 
 
Req. 316/2020 – Solicita espaço 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). Inauguração 
do novo posto de saúde junto ao Novo Tempo I e II, construído com recursos 
de emendas parlamentares e projeto do governo anterior, sem fazer nenhuma 
menção a este fato. 
***************************************************************************************** 
        Sala Presidente Tancredo de Almeida Neves, 23 de  junho de 2020. 
 
 

 

 

 

 

 

 


