
        CÂMARA DE VEREADORES DE LAJEADO 
          Estado do Rio Grande do Sul 

   Sessão Ordinária realizada no dia   14/07/2020 

      BOLETIM Nº  024-04/2020 

               E X P E D I E N T E 

***************************************************************************************** 
ESTADUAIS: 
 
CERTEL ENERGIA -04/2020 - Em resposta ao Ofício 230-04/2020 do vereador 
Carlos Eduardo Ranzi, a Certel Energia  informa que o processo de leitura e 
entrega das faturas in loco, não sofreu qualquer alteração  e que o faturamento 
das unidades consumidoras continua sendo realizado normalmente . 
************************************************************************************************* 

MESA DIRETORA: (Projeto de Resolução N° 003-04/2020) 
  
- Projeto de Lei Resolução N° 003-04/2020 – Autoriza a devolução parcial do 
duodécimo (Art. 29-A, CF) até o limite de R$ 1.700.000,00 (um milhão e 
setecentos mil reais), sugerindo-se utilização em habitação, defesa civil, obras 
de recuperação de estradas e compra de cestas básicas para pessoas em 
situação de vulnerabilidade. 
 
FABIANO BERGMANN: (Projeto de Lei CM N° 030-04/2020) 
  
- Projeto de Lei CM N° 030-04/2020 – Denomina de Rua Walter Felipe Dieter, 
as Ruas O5 e N5, do Loteamento Monte Belo, no Bairro Igrejinha. 
***************************************************************************************** 
CARLOS EDUARDO RANZI (Req. 375, 376, 377, 378, 379 e 380/2020) 
 
Req. 375/2020 – Solicita ao PROCON, cópias/informações de todas as 
reclamações de moradores do Bairro Conventos, realizadas nos últimos 5 anos 
em relação a falta de sinal de telefonia fixa / móvel e internet, bem como quais 
foram as ações do Poder Executivo em relação a estes problemas. 
 
Req. 376/2020 – Requer o envio de ofício ao Ministério Púbico Federal de 
Lajeado, solicitando a existência de algum Inquérito Civil em andamento 
apurando a péssima prestação de serviços das empresas de telefonia móvel e 
internet no Bairro Conventos, cidade de Lajeado. 
 
Req. 377/2020 – Requer o envio de ofício às empresas VIVO, TIM, CLARO, 
OI/SA, solicitando plano de melhoramento no sinal de telefonia fixa móvel e 



internet no bairro Conventos, tendo em vista as reclamações diárias de que 
não há sinal de qualidade no referido bairro, havendo inclusive abaixo 
assinados em razão da péssima qualidade dos serviços. 
 
Req. 378/2020 – Requer o envio de ofício a Caixa Econômica Federal, 
solicitando a liberação do FGTS – Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, 
dos munícipes que foram acometidos pela maior cheia dos últimos anos. 
Deve-se destacar que tal prática já ocorreu em outros municípios em períodos 
anteriores, e o saque antecipado do FGTS é um alento em um momento no 
qual a famílias necessitam de um impulso financeiro para poderem amenizar 
suas dificuldades. 
 
Req. 379/2020 – Solicita ao Poder Executivo, uma revisão e a imediata 
colocação de iluminação pública em todas as paradas de ônibus, tendo em 
vista a insegurança dos usuários, notadamente, nos últimos horários. 
 
Req. 380/2020 – Solicita ao Poder Executivo, qual é o valor existente na rubrica 
da reserva de contingência, bem como um extrato detalhado dos valores 
investidos na referida rubrica no ano de 2020. 
 
WALDIR BLAU (Req. 381/2020) 
 
Req. 381/2020 – Solicita espaço para falar sobre a enchente. 
 
MARIELA PORTZ (Req. 382/2020) 
 
Req. 382/2020 – Solicita espaço para falar sobre: 
- Pandemia, Covid-19; 
- As cheias do Rio Taquari em nosso Município e Região; 
- Planejamento Governamental para enfrentamento e retomada da economia. 
 
ARILENE MARIA DALMORO (Req. 383/2020) 
 
Req. 383/2020 – Solicita espaço para falar sobre a atual situação das cheias no 
Município. 
 
EDERSON FERNANDO SPOHR (Req. 384 e 385/2020 e Ind. 084) 
 
Req. 384/2020 – Solicita espaço para falar sobre: 
- Calçada de passeio; 
- Frigoríficos; 
- Ginásios; 
- Programa Avançar Cidades; 



- Covid 19; 
- Estacione 
- Agro indústrias; 
- Fiscalização de estabelecimentos em épocas de Covid; 
- Serviço de Inspeção (SIM) de Lajeado. 
 
Req. 385/2020 – Solicita ao Poder Executivo, o afastamento da servidora Bruna 
Pereira Salles, tanto da Coordenadoria do Serviço de Inspeção Municipal, 
quanto do corpo técnico de tal repartição em virtude da má conduta no 
exercício do cargo e das repetidas reclamações contra a mesma servidora por 
parte de quase todos os integrados do Sistema SIM. Em anexo Ofício do dia 13 
de novembro de 2018 enviado ao Prefeito do Município de Lajeado/RS por 
mim. Em anexo requerimento enviado pelo Presidente da Câmara dos 
Vereadores de Lajeado, Lorival Silveira, na sessão do dia 07.07.2020, 
contundente ao caso. 
 
- Solicita troca de lâmpadas e melhorias na iluminação no trevo da entrada da 
cidade. Está há 2 meses sem luz. Pessoas circulam ali na completa escuridão à 
noite. 
 
- Solicita repintura da faixa de segurança na esquina da rua Santos Filho com 
rua Bento Gonçalves, no bairro Centro. 
 
- Solicita manutenção na Rua Gelson Krohn, no Loteamento Baviera, no Bairro 
São Bento. 
 

FABIANO BERGMANN (Req. 386 e 387/2020) 
 
Req. 386/2020 – Solicita espaço para falar sobre os trabalhos da Secretaria de 
Obras durante a enchente, sobre a saúde e a educação no município de 
Lajeado. 
 
Req. 387/2020 – Solicita a Administração Municipal de Lajeado, que realize um 
estudo aprofundado para instalação de uma moderna régua para medição das 
águas do Rio Taquari. Em virtude das dificuldades encontradas na cheia dos 
dias 08 e 09 de Julho de 2020. Lajeado é o maior município do Vale do Taquari 
e é também o município com maior número de desabrigados durante as 
enchentes do Rio Taquari. 
 
WALDIR SERGIO GISCH (Req. 388/2020) 
 



Req. 388/2020 – Solicita a Secretaria de Segurança Pública, a instalação de uma 
Câmera de Segurança na Av. Benjamin Constant esquina com a Rua Santos 
Filho, devido ao grande número de delitos que ocorrem nas proximidades. 
 

SERGIO LUIZ KNIPHOFF (Req. 389, 390 e 391/2020) 
 

Req. 389/2020 – Solicita a Secretaria de Educação, que a mesma encaminhe a 
esta Casa, de forma transparente, o programa de recuperação das horas-aula 
de professoras e monitoras das escolas municipais de educação infantil 
(EMEI’s). 
 
Req. 390/2020 – Solicita espaço para falar sobre o Covid-19, cheias do Rio 
Taquari e desigualdade e vulnerabilidade social. 
 

Req. 391/2020 – Solicita a Secretaria de Meio Ambiente e Secretaria de 
Planejamento, que seja realizado um estudo para um projeto (muro) de 
contenção, a ser elaborado pelos técnicos das Secretarias de Planejamento e 
Meio Ambiente. Considerando a violência da última cheia do rio Taquari e a 
impossibilidade do replantio de árvores na margem, a medida serve como 
forma de proteger a população Lajeadense, prevenindo acidentes pelo risco de 
desmoronamentos, como já vem ocorrendo. O projeto deve facilitar também o 
acesso da população ao rio, utilizando ideias como as já existentes em várias 
cidades. 
 
ERNANI TEIXEIRA DA SILVA (Req. 392/2020) 
 

Req. 392/2020 – Solicita espaço para falar sobre as enchentes que ocorreram no 
Vale do Taquari, assim como, agradecer a comunidade Lajeadense que foi e 
está sendo solidária neste momento tão delicado e triste. 
 

SERGIO MIGUEL RAMBO (Req. 393/2020 e Ind. 085) 
 

Req. 393/2020 – Solicita espaço no expediente para falar sobre: 
- Venda de produtos das agroindústrias; 
- Atendimento a empresas no setor da Sedetag; 
- Cheias do Rio Taquari; 
- Transporte Público; 
- Pandemia. 
 
- SEOSP: Troca de lâmpada queimada na rua Oscar Pedro Scherer nº 291, no 
Bairro Planalto. 
 
- SEOSP: Troca de lâmpada queimada na Rua Arroio do Meio nº 60, no Bairro 
Olarias. 



 
- SEOSP: Manutenção e desentupimento do bueiro entupido rua Oscar Pedro 
Scherer nº 291, no Bairro Planalto. 
 
- SEOSP: Verificar a possibilidade de calçamento comunitário junto com os 
moradores da Rua Estevão Krug, no Bairro Conventos. A referida rua onde 
está localizado o Posto de Saúde do bairro. 
 
- SEOSP: Verificar a possibilidade de uma rampa de acesso na Rua Estevão 
Krug, no Bairro Conventos, para cadeirantes terem um melhor acesso ao posto 
de saúde. 
- SEDETAG: Verificar a colocação de uma placa nova de identificação da Rua 
Estevão Krug, no Bairro Conventos. 
 
NILSON DO ARTE (Req. 394/2020) 
 
Req. 394/2020 – Solicita espaço para falar sobre agradecimentos a comunidade, 
Poder Público e empresas privadas. 
 
ANTÔNIO MARCOS SCHEFER (Req. 395 e 396/2020) 
 
Req. 395/2020 – Requer o envio de ofício à Companhia Riograndense de 
Saneamento - CORSAN, solicitando que informe o motivo de estar ocorrendo 
à contínua falta de água na parte alta do bairro Santo Antônio, e que sejam 
tomadas as devidas providências sobre isto, visto a grande quantidade de 
reclamações que chegaram a este Vereador de moradores que estão sendo 
prejudicados com esta situação. 
 
Req. 396/2020 – Solicita ao Poder Executivo, uma maior fiscalização e que 
sejam verificadas as inúmeras reclamações que chegaram até este vereador, de 
que os agentes de saúde do posto localizado no bairro Bom Pastor não 
estariam fazendo as visitas na Rua Waldemar Schossler e arredores, segundo 
os moradores esta situação já está ocorrendo a vários meses, o que está 
prejudicando a todos. 
 
ILDO PAULO SALVI (Req. 397/2020) 
 
Req. 397/2020 – Solicita ao Sr. Prefeito Marcelo Caumo, aos Secretários e 
Equipe Técnica, para que seja realizada uma análise e estudo, para solucionar 
a questão referente ao desbarrancamento na Av. Bento Rosa em função das 
últimas cheias do Rio Taquari, tendo como base de referência a mesma 
solicitação já feita por este gabinete no ano de 2018, quando a afirmativa seria 
de que não apresentava no relevo nenhuma anormalidade. Da mesma forma, 



que seja feito também na Av. Oswaldo Aranha, área na qual ocorreu fato 
semelhante, necessitando que nestes locais seja reforçada e ampliada a 
demarcação de proteção aos transeuntes. 
 
PAULO ADRIANO DA SILVA (Req. 398 e 399/2020) 
 
Req. 398/2020 – Solicita o envio de ofício a Companhia Rio Grandense de 
Água e Esgoto - CORSAN e a Companhia Rio Grandense de Energia – RGE, 
para que isente de pagamento de mensalidade no mês de agosto para as 
famílias que foram atingidas pelas cheias do Rio Taquari. 
 
Req. 399/2020 – Solicita espaço para falar sobre os assuntos a seguir: 
- Problemas e soluções que tivemos nas cheias do Rio Taquari nos últimos 
dias; 
- Problemas e soluções que a comunidade vem enfrentando com a limpeza 
pública; 
- Problemas e soluções na Secretaria de Saúde do Município; 
- Grande problema no desbarrancamento nas áreas ribeirinhas do Rio Taquari. 
 
LORIVAL EWERLING DOS SANTOS SILVEIRA (Req. 400/2020 e Ind. 086) 
 
Req. 400/2020 –  Solicita o envio de ofício, reconhecendo e parabenizando a 
atitude nobre do pai Sr. Clésio Pelegrini e da mãe Sra. Lucinéia Frederico, 
diante da fatalidade de seu filho, por vir a se envolver em um acidente e 
perder sua própria vida. Diante do fato ocorrido, os pais doaram os órgãos de 
seu filho a 04 (quatro) pessoas, que se encontravam na fila de espera para 
transplante e que inclusive, foi o coração. No entanto, isto nos mostra o quanto 
solidário é a comunidade Lajeadense, tanto nas intempéries como em questões 
altamente fundamentais para a vida, da maneira de como foi este gesto 
maravilhoso desta família que perdeu o seu filho, mas que deu a vida, alegria 
e muita felicidade há estas outras 04 (quatro) pessoas, que consequentemente a 
suas famílias. Em ressalto a este, que venha servir de exemplo para todos, pois 
nunca saberemos o que irá nos acontecer no dia de amanhã. 
 
- TRÂNSITO: Solicita a pintura que é de uso dos ciclistas, localizada no Bairro 
Morro 25 até o centro da cidade. Em justificativa a este, que é pelo grande 
número de trabalhadores que utilizam suas bicicletas para a sua locomoção, 
tanto para o trabalho, como para as suas outras atividades em seu dia a dia e 
que com essa repintura, estaremos oferecendo mais segurança aos mesmos e 
incentivando os demais a usar este meio de transporte. 
***************************************************************************************** 
        Sala Presidente Tancredo de Almeida Neves, 14 de  julho de 2020. 


