
        CÂMARA DE VEREADORES DE LAJEADO 
          Estado do Rio Grande do Sul 

   Sessão Ordinária realizada no dia   07/07/2020 

      BOLETIM Nº  023-04/2020 

               E X P E D I E N T E 

***************************************************************************************** 
PODER EXECUTIVO: 
 
- PL nº 063-04/2020 – Altera a redação do Art. 65, §1º da Lei nº 5.840, de 17 de 
dezembro de 1996, que institui o Código de Posturas. 
 
- PL nº 064-04/2020 – Autoriza a abertura de Crédito Suplementar. 
 
- PL nº 065-04/2020 – Autoriza a abertura de Crédito Suplementar. 
 
- PL nº066-04/2020 – Autoriza o Poder Executivo Municipal a receber, na 
forma de dação em pagamento, três imóveis de Garibotti e Garibotti 
Empreendimentos Imobiliários Ltda - ME 
 
- PL nº067-04/2020 –  Altera a redação do Art. 1º da Lei nº 10.173, de 29 de 
junho de 2016, que estabelece diretrizes sobre o parcelamento da Taxa de 
Licenciamento Ambiental realizado pela Secretaria Municipal do Meio 
Ambiente e a concessão de desconto para as atividades agrossilvipastoris 
 
- PL nº068-04/2020 – Autoriza o Poder Executivo a retificar matrículas, 
desmembrar, permutar e conceder direito real de uso de imóvel de 
propriedade do Município de Lajeado por imóvel de propriedade do Serviço 
Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI. 
 
- PL nº 069-04/2020 – Autoriza o Município de Lajeado a receber em doação 
um terreno urbano de propriedade de Construtora Di Trento Ltda - EPP. 
 
- PLC 008-04/2020 - Autoriza a contratação temporária de excepcional interesse 
público de 02 (dois) professores de anos finais – história e inglês, 01 (um) 
professor do ensino fundamental – anos iniciais e 01 (um) monitor de creche. 
 
- Ofício n°0273-04/2020 - Em resposta ao Ofício 231/2020 do vereador Carlos 
Eduardo Ranzi, a Secretaria do Planejamento e Urbanismo informa que a  
elaboração do Plano de Mobilidade Urbana está na fase de Propostas e 
Diretrizes e que a segunda audiência pública ainda não tem data confirmada  



devido à Pandenia de COVID 19. 
 

- Ofício n°0275-04/2020 - Em resposta ao Ofício 234/2020 do vereador Sergio 
Miguel Rambo, a Secretaria da Saúde informa que os postos de saúde 
continuam atendendo em horário normal. As exceções são o Centro de Saúde 
do Bairro Montanha (somente COVID 19) e a Unidade Central de Saúde.    
 

- Ofício n°0276-04/2020 - Em resposta ao Ofício 241/2020 da vereadora Arilene 
Maria Dalmoro, ao Ofício 243/2020 do vereador Waldir Sérgio Gisch, ao 
Ofício 246/2020 do vereador Carlos Eduardo Ranzi,  ao Ofício 250/2020 do 
vereador Sergio Miguel Rambo, ao Ofício 254/2020 do vereador Nilson do 
Arte e aos Ofícios 257 e 258/2020 do vereador Lorival Ewerling dos Santos 
Silveira, a Administração agradece as indicações e informa que as mesmas 
foram encaminhadas às Secretarias competentes. 
 

- Ofício n°0277-04/2020 - Em resposta ao Ofício 240/2020 do vereador Sérgio 
Luiz Kniphoff e ao Ofício 259/2020 do vereador Lorival Ewerling dos Santos 
Silveira; em atenção ao ofício 240/2020 a administração agradece a indicação, 
porém esclarece que a realização do estágio neste momento estão 
inviabilizadas em razão da Pandemia de COVID 19. Já em relação ao Ofício 
259/2020, a Administração Municipal agradece a deferência. 
 

- Ofício n°0278-04/2020 - Em resposta ao Ofício 264 e 265/2020 do vereador  
Sergio Miguel Rambo, ao Ofício 266/2020 do vereador Carlos Eduardo Ranzi, 
ao Ofício 269/2020 do vereador Nilson do Arte  a Administração Municipal 
agradece as indicações e informa que as mesmas foram encaminhadas às 
Secretarias competentes. 
***************************************************************************************** 
CARLOS EDUARDO RANZI: (Projeto de Lei CM N° 028-04/2020) 
  
- Projeto de Lei CM N° 028-04/2020 – Altera os artigos 12 e 29 da Lei 
Municipal 10.894/2019, a qual disciplina sobre a atuação do Centro de 
Controle de Zoonoses e Vetores e dispõe sobre a criação de políticas de 
proteção e controle populacional de animais no Município de Lajeado. 
***************************************************************************************** 
FABIANO BERGMANN (Req. 341 e 342/2020) 
 
Req. 341/2020 – Solicita a Administração Municipal de Lajeado e a Secretaria 
de Cultura Esporte e Lazer, a liberação da Prática de Tiro de Laço nas pistas de 
nosso município. Sendo que é esta uma Atividade Esportiva muito difundida 
em nossa cidade, e sua prática não traz riscos aos laçadores e praticantes, pois 
cada laçador monta seu próprio cavalo, sem contato com os demais 
praticantes. 



 
Req. 342/2020 – Solicita espaço para falar sobre a Educação, as Obras e a Saúde 
do município de Lajeado, em especial os reflexos da Covid 19. 
 

PAULO ADRIANO DA SILVA (Req. 343/2020 e Ind. 080) 
 
Req. 343/2020 – Solicita espaço para falar sobre os assuntos a seguir: 
* Obras que estão sendo realizadas pela Secretaria de Obras; 
* Projetos parados na Secretaria de Planejamento; 
* Estacionamento Rotativo; 
* Transporte Público; 
* Lei de Proteção de Animais Domésticos; 
* Diminuição da Exportação de Produtos alimentícios a China; 
* Eleições Municipais. 
 
- Solicita melhorias nas Ruas do Loteamento Zago,no Bairro Morro 25. 
 
-Verificação da Caixa D’água próxima a EMEI do Bairro Centenário, está 
jorrando água fora a dias e ainda não foi verificado o problema. 
 
ARILENE MARIA DALMORO (Req. 344, 346 e 365/2020) 
 
Req. 344/2020 – Solicita a Secretaria do Meio Ambiente, com a maior 
brevidade possível, providenciar o recolhimento de lixo verde, já 
acondicionado em sacos aglomerados na calçada na Rua Rodolfo Germano 
Hexsel n° 171, no Bairro Hidráulica, pois o acumulo deste material já ocupa 
três vagas de estacionamento, e com o período de chuvas corre o risco de 
obstrução da via de recolhimento fluvial desta rua. 
 
Req. 346/2020 – Solicita a Secretaria do Meio Ambiente, 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 Floresta. 
 
Req. 365/2020 – Solicita espaço para falar sobre a Lei 14.017/2020, Lei de 
Emergência Cultural Aldir Blanc e sobre a Fiscalização no Município. 
 
MARIELA PORTZ (Req. 345/2020) 
  
Req. 345/2020 – Solicita espaço no expediente para falar sobre: 
* Pandemia, Covid-19; 
* Projetos de Segurança Pública na Cidade – Departamento de Inteligência – 
Guarda Municipal; 



* Repasse de mercadorias para entidades, apreendidas pela Prefeitura de 
Lajeado por meio de fiscalização da Seplan. 
 
CARLOS EDUARDO RANZI (Req. 347, 348, 349, 350, 351 e 352/2020) 
 
Req. 347/2020 – Solicita ao Poder Executivo, a relação de postos de 
combustíveis nos quais os veículos da prefeitura estão sendo abastecidos, bem 
como os valores investidos em cada posto, discriminados mês a mês, desde 
que iniciou o modelo atual de abastecimento. 
 
 Req. 348/2020 – Solicita ao Poder Executivo, informações acerca da inscrição 
de alunos nas Escolas Públicas Municipais ou junto à Secretaria de Educação 
durante o período de pandemia, se estão sendo aceitas as inscrições ou qual 
alternativa está sendo disponibilizada às famílias.                   
 
 Req. 349/2020 – Solicita ao Poder Executivo, a antecipação da segunda parcela 
do 13º salário de direito dos servidores públicos municipais. A segunda 
parcela historicamente é paga no mês de dezembro, porém, em razão da 
pandemia do novo coronavírus e suas consequências econômicas, a 
antecipação deste direito aos servidores neste momento servirá de como 
auxílio a suas famílias e “aquecerá” o comércio local que vem enfrentando 
severas dificuldades.  
 
Req. 350/2020 – Solicita ao Poder Executivo, a relação da distribuição das 
Agentes Comunitárias de Saúde em cada bairro do Município de Lajeado, bem 
como se existe alguma área descoberta. 
 
Req. 351/2020 – Solicita ao Poder Executivo: 
A) se as Agentes Comunitárias de Saúde vêm recebendo insalubridade, 
notadamente, para as profissionais que foram lotadas para o atendimento nos 
postos de saúde em razão do COVID19; 
B) Qual o motivo de que as Agentes Comunitárias de Saúde pararam de 
receber o 14 º salário / abono salarial – que recebiam por anos desde o ano de 
2019 não estariam mais recebendo, bem como para que o município informe 
qual a origem deste recurso financeiro, se era pago com verba municipal ou 
não. 
 
Req. 352/2020 – Solicita novamente 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. 
 



ILDO PAULO SALVI (Req. 353/2020) 
 
Req. 353/2020 – Solicita ao Poder Executivo, que juntamente com secretarias 
afins e seus corpos técnicos, verifiquem a viabilidade, em instalar dispositivos 
para a segurança de pedestres e cadeirantes, nas travessias da avenida 
Benjamin Constant. Com a retirada dos canteiros centrais, da referida via, 
tornou-se uma aventura perigosa, o simples fato de ir de um lado ao outro. 
 
EDERSON FERNANDO SPOHR (Req. 354 e 355/2020 e Ind. 081) 
 
Req. 354/2020 – Solicita ao Secretário do Desenvolvimento Econômico, 
Turismo e Agricultura, quantas empresas inscritas no SIM tínhamos em 
janeiro de 2017 e quantas temos atualmente, atuando? 
 
Req. 355/2020 – Solicita espaço para falar no pronunciamento sobre:  
- Calçada de passeio; 
- Frigoríficos; 
- Ginásios; 
- Progama Avançar Cidades; 
- Covid 19; 
- Estacione; 
- Agro indústrias; 
- Fiscalização de estabelecimentos em épocas de Covid; 
- Serviço de Inspeção (SIM) de Lajeado. 
 
- Solicita manutenção e material para a Rua Arnoldo Purper n° 175, no Bairro 
São Bento. 
 
- Solicita a instalação de faixa elevada em frente a creche de São Bento, na rua 
Primeiro de Maio. 
 
- Solicita novamente 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. 
 
- Solicita manutenção na rua João Benno Mallmann, no acesso a ERS 413 – São 
Bento. O desnível está muito grande. 
 
- Solicita novamente instalação de praça e academia ao ar livre em São Bento. 
 



- Solicita manutenção e material para a Claudino Vicente n° 44, no Bairro 
Conservas. 
 
- Solicita troca de lâmpada na Rua Orlando Sieben (3 esquina), no bairro 
Probairro. Lampada está queimada há mais de 2 anos. 
 
- Solicita recolhimento de lixo verde na rua Alberto Pasqualini n° 3814, no 
bairro Universitário. 
 
- Solicita poste e luminária no final da Rua F, no Bairro São Bento. Os 
moradores estão completamente no escuro. 
 
- Solicita novamente estudo de viabilidade, em caráter de urgência, de 
implementação de quebra-molas na rua Erico Weber, no Bairro Floresta. 
 
- Solicita conserto da calçada na Av. Benjamin Constant, esquina com a Rua 
Cristiano Grün, em frente à AS Pneus. Calçada afundou. 
 
WALDIR SÉRGIO GISCH (Ind. 082) 
 
- Solicita a Secretaria do Meio Ambiente, setor de Limpeza Urbana, a limpeza 
geral na Rua 26 de Janeiro, no Bairro Hidráulica. 
 
NILSON DO ARTE (Req. 356 e 357/2020) 
 
Req. 356/2020 – Solicita o espaço para falar sobre a infestação de ratos nos 
bairros do município. 
 
Req. 357/2020 – Solicita a Secretaria de Administração, quanto é arrecadado 
pelo município com o pagamento da taxa de iluminação pública, que é 
cobrada dos contribuintes.       
 
ANTÔNIO MARCOS SCHEFER (Req. 358 e 359/2020) 
            
Req. 358/2020 – Solicita ao Poder Executivo, cópias das notas fiscais referentes 
as despesas com a construção da parada de ônibus localizada na Av. Benjamin 
Constant, em frente a padaria Suiça no bairro Centro, para fins de verificação 
de informações. 
 
Req. 359/2020 – Solicita ao Poder Executivo, o motivo do pagamento de horas 
referentes a utilização de máquinas para empresas terceirizadas pelo 
município, segundo informações as mesmas estão paradas e os funcionários 
que as operam estariam desempenhando outras funções. 



 
SÉRGIO LUIZ KNIPHOFF (Req. 360 e 362/2020) 
 
Req. 360/2020 – Solicita o envio de ofício a Univates, cumprimentando por 
estar a frente de um grande projeto de cidade, investindo em tecnologia e 
conhecimento, dando suporte físico e pessoal para a viabilidade do 
“Pro_Move Lajeado”, pensando em uma “Cidade Conectada”, recebendo não 
apenas o apoio, mas através da participação efetiva de várias entidades 
públicas e privadas, visando a construção de um polo de inovação, que possa 
ter reconhecimento regional, estadual e nacional. Isso tudo visa colocar o 
município em um cenário de compreensão de futuro, numa busca de espaço 
no mercado de trabalho para os jovens lajeadenses. A partir disso, venho 
requerer que a Prefeitura Municipal de Lajeado, através da Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico, trabalho e Agricultura (Sedetag), Secretária da 
Educação (SED) e Secretária de Administração (SEAD), retomem 
urgentemente a viabilidade de acesso à internet por toda a população da 
cidade. É inadmissível que uma cidade que pensa em ser grande, desligue 
pontos de acesso à internet, que já haviam sido instalados recentemente nos 
bairros periféricos. Ainda por cima, tudo isso ocorre em plena pandemia, 
quando a necessidade básica de acesso às aulas virtualizadas desnudou o 
problema que já vinha sendo percebido pela sociedade. O Pro_Move tem que 
ser um projeto de inclusão social e econômica, abrangendo todos os segmentos 
sociais. 
 
Req. 362/2020 – Solicita espaço no expediente para falar sobre o Covid-19 e 
repercussões no estado e região. 
 
SERGIO MIGUEL RAMBO (Req. 361/2020) 
 
Req. 361/2020 – Solicita espaço no expediente para falar sobre: 
* Liberdade Econômica; 
* Pandemia; 
* Transporte Público. 
 
WALDIR BLAU (Req. 363 e 364/2020) 
 
Req. 363/2020 – Solicita o envio de ofício a Empresa de Ônibus Expresso Azul, 
para que encaminhe a relação de todos os horários de ônibus que circulam em 
todos os bairros do nosso Município. 
 
Req. 364/2020 – Solicita espaço para falar sobre: 
- Acesso ao bairro Montanha na BR 386, nas proximidades dos Guinchos 
Sansão. 



- Rompimento do contrato firmado entre a Secretaria da Educação e os 
feirantes referente a merenda escolar. 
 
ERNANI TEIXEIRA DA SILVA (Req. 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372 e 
373/2020 e Ind. 083) 
 
Req. 366/2020 – Requerer envio de ofício à Certel Coop. Reg. Eletrificação, 
solicitando o conserto do poste de luz, na Rua Manoel Claudino Vicente, 
praticamente na esquina da Rua Henrique Stein Filho, no Bairro Conservas, 
pois o mesmo está caindo e escorado em galhos. Fotos Anexas. 
 
Req. 367/2020 – Solicita ao Poder Executivo, que notifique o proprietário do 
terreno localizado na Av. Senador Alberto Pasqualini, ao lado do nº 2765, no 
Bairro Universitário, para que o mesmo providencie a construção da calçada 
de passeio, pois os pedestres se obrigam a transitar na pista de rolamento, por 
falta da mesma, o que poderá ocasionar graves acidentes. Foto Anexa. 
 
Req. 368/2020 – Solicita ao Poder Executivo, que notifique o proprietário do 
terreno localizado na Rua Sabiá, entre o nº 529 até a esquina da Rua Ervino 
Arthur Thomas, no Bairro Universitário, para que o mesmo providencie a 
construção da calçada de passeio, pois os pedestres se obrigam a transitar na 
pista de rolamento, por falta da mesma, o que poderá ocasionar graves 
acidentes. Foto Anexa. 
 
Req. 369/2020 – Solicita ao Poder Executivo, que notifique o proprietário do 
terreno localizado na Rua Ervino Arthur Thomas, entre os nºs 328 até 352, no 
Bairro Universitário, para que o mesmo providencie a construção da calçada 
de passeio, pois os pedestres se obrigam a transitar na pista de rolamento, por 
falta da mesma, o que poderá ocasionar graves acidentes. Foto Anexa. 
 
Req. 370/2020 – Solicita ao Poder Executivo, que notifique o proprietário do 
terreno localizado na Rua Ervino Arthur Thomas, ao lado do nº 365, no Bairro 
Universitário, para que o mesmo providencie a construção da calçada de 
passeio, pois os pedestres se obrigam a transitar na pista de rolamento, por 
falta da mesma, o que poderá ocasionar graves acidentes. Foto Anexa. 
 
Req. 371/2020 – Solicita ao Poder Executivo, que notifique o proprietário do 
terreno localizado na Rua Ervino Arthur Thomas, ao lado do nº 376 até a Av. 
Amazonas, no Bairro Universitário, para que o mesmo providencie a 
construção da calçada de passeio, pois os pedestres se obrigam a transitar na 
pista de rolamento, por falta da mesma, o que poderá ocasionar graves 
acidentes. Foto Anexa. 
 



Req. 372/2020 – Solicita ao Poder Executivo, que notifique o proprietário do 
terreno localizado na Rua Nossa Senhora de Lourdes, esquina com a Av. 
Amazonas, no Bairro Universitário, para que o mesmo providencie a 
construção da calçada de passeio nos dois sentidos, pois os pedestres se 
obrigam a transitar na pista de rolamento, por falta da mesma, o que poderá 
ocasionar graves acidentes. Fotos Anexas. 
 
Req. 373/2020 – Solicita ao Poder Executivo, que notifique o proprietário do 
terreno localizado na Rua Nossa Senhora de Lourdes, esquina com a Av. 
Amazonas, no Bairro Universitário, para que o mesmo providencie a 
construção da calçada de passeio na Rua Nossa Senhora de Lourdes, pois os 
pedestres se obrigam a transitar na pista de rolamento, por falta da mesma, o 
que poderá ocasionar graves acidentes. Foto Anexa. 
 
- Solicita urgentemente a colocação de uma grade de proteção na boca de lobo, 
na Rua João Vicente Maria, esquina com a Rua Manoel Claudino Vicente, no 
Bairro Conservas. Foto Anexa. 
 
- Solicita a troca da parada de ônibus, por uma nova, pois o mesma está 
totalmente danificada, na Rua João Fernando Schneider, esquina com a Rua 
Braulino dos Santos Costa, Bairro Jardim do Cedro. Foto Anexa. 
 
- Reitera o pedido da construção de uma escada/degraus no fim da Rua Itajaí, 
no Bairro Conservas, pois na última residência, a moradora é uma idosa de 77 
anos, com problemas de respiração (falta de ar), o que dificulta a saída e a 
chegada da mesma em sua própria residência. 
 
- Solicita ao Departamento de Trânsito, maior fiscalização para que os veículos 
não estacionam nas calçadas de passeio. Fato este, ocorre diariamente em 
frente ao Prédio de nº 3028 na Av. Senador Alberto Pasqualini, no Bairro 
Universitário. Foto Anexa. 
 
- Solicita o recolhimento de lixo verde na Av. Rio Grande do Norte, esquina 
com a Av. Senador Alberto Pasqualini, no Bairro Universitário. Foto Anexa. 
 
- Solicita o recolhimento de entulhos na Av. Senador Alberto Pasqualini, em 
frente ao nº 3271, no Bairro Universitário. Foto Anexa. 
 
- Solicita ao Departamento de Trânsito, a retirada da placa de sinalização 
“Proibido Estacionar”, ao lado de um poste na Rua Itajaí, no Bairro Conservas, 
pois neste trecho não comporta uma placa dessa natureza. Foto Anexa. 
 
LORIVAL EWERLING DOS SANTOS SILVEIRA (Req. 374/2020) 



 
Req. 374/2020 – Solicita ao Poder Executivo, que seja feito, revertido os lotes do 
Bairro Santo Antônio, que atualmente é de responsabilidade da Associação de 
Moradores de Bairros para a Prefeitura, para que os mesmos possam ganhar 
as suas escrituras públicas por meio da Prefeitura Municipal de Lajeado e que 
seja feita a revitalização da área verde ao lado da Rua Henrique Stein Filho, 
conforme já conversado em reunião com os moradores do Bairro Santo 
Antônio. 
***************************************************************************************** 
        Sala Presidente Tancredo de Almeida Neves, 07 de julho de 2020. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


