
        CÂMARA DE VEREADORES DE LAJEADO 
          Estado do Rio Grande do Sul 

   Sessão Ordinária realizada no dia   21/07/2020 

      BOLETIM Nº  025-04/2020 

               E X P E D I E N T E 

***************************************************************************************** 
PODER EXECUTIVO: 
 
- PL nº  070-04/2020 – Autoriza a abertura de Crédito Especial.  
 

- PL nº  071-04/2020 – Autoriza a abertura de Crédito Suplementar.  
 
- PL nº  072-04/2020 -  Inclui ação na Lei nº 10.446/17 (PPA) e na Lei nº 
10.852/19 (LDO) e autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Especial. 
 

- Ofício n°0290 -04/2020 - Em resposta ao Ofício nº 242/2020 do vereador 
Ederson Fernando Spohr, a Secretaria de Administração – Setor de Patrimônio 
encaminha a relação de imóveis solicitada. Quanto aos mapas solicitados, a 
Secretaria do Planejamento e Urbanismo informa que enviou mapa digital dos 
imóveis para os endereços de e-mail: vereadorederspohr@gmail.com e 
cmlajeado@msbnet.com.br. 
 
- Ofício n°0291 -04/2020 - Em resposta ao Ofício nº 244 e 248/2020 do vereador 
Carlos Eduardo Ranzi, a Procuradoria Geral do Município informa que todas 
as informações solicitadas encontram-se disponíveis no Portal de 
Transparência, aba Utilização de Recursos, ícone Consulta de Contratos. 
************************************************************************************************* 

FABIANO BERGMANN: (Projeto de Lei CM N° 031-04/2020) 
  
- Projeto de Lei CM N° 031-04/2020 – Concede o Título de Cidadão Lajeadense 
ao Senhor Clecio Altair de Vargas.  
 

CARLOS EDUARDO RANZI: (Projeto de Lei CM N° 032-04/2020) 
  
- Projeto de Lei CM N° 032-04/2020 – Denomina de Rua Passo Fundo a Rua A 
localizada no Loteamento Conventos V, no Bairro Conventos.  
************************************************************************************************* 

ILDO PAULO SALVI: (Req. 401/2020) 
 

mailto:cmlajeado@msbnet.com.br


Req. 401/2020 –  Solicita a Mesa Diretora, que encaminhe o anteprojeto de Lei 
em anexo, ao Sr. Prefeito Marcelo Caumo, de acordo com o Art. 34 e inciso VI, 
da Lei Orgânica Municipal, com o objetivo de transformá-lo em Projeto de Lei, 
a ser encaminhado a esta Casa, para posterior analise e deliberação das 
comissões e Plenário da Câmara de Vereadores. 
 
SERGIO MIGUEL RAMBO: ( Req. nº 402 e 403-2020 ) 
 
Req. 402/2020 –  Solicita a Secretaria da Saúde  que verifique a possibilidade 
de atendimento aos idosos que necessitam de fisioterapia sejam atendidos a 
domicílio, assim evitaríamos que os mesmos se deslocassem de casa, pelo 
menos até que a pandemia de uma trégua.  
 
Req. 403/2020 –  Solicita espaço no Expediente para falar sobre: 
 - Transporte Público 
- Saúde 
- Epidemia 
- Geração de Empregos 
 
MARIELA PORTZ:  ( Req. nº 404/2020)  

 
Req. nº 404/2020 – Solicita espaço no expediente  para   falar  sobre:  
  
* Pandemia, Covid-19 – Bandeiras na pandemia 
 - Definição de mapas do RS 
* As cheias do Rio Taquari em nosso Município e Região 
- Prefeito Marcelo Caumo e Comitiva de Prefeitos  da  
Região  estão em  Brasília para uma série de reuniões com o Governo Federal 
em busca de recursos para amenizar os estragos das cheias do Rio Taquari. 
* Planejamento Governamental para enfrentamento e retomada da economia. 
 
PAULO ADRIANO DA SILVA: ( Req. nº 405/2020)  
 
Req. nº 405/2020 -  Solicita espaço para falar sobre os assuntos a seguir: 
 
- Problemas e soluções que o Município, vem enfrentando com as cheias; 
 
- Perseguições políticas que podem acontecer neste período eleitoral 
 
- Ajudas que podem ser dadas as pessoas que foram atingidas pelas cheias;  
 
EDER SPOHR: ( Req. nº 406/2020 e Ind. Nº 87/2020) 
 



Req. nº 406/2020 -   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 troca de lâmpada na Rua Arlindo Schneider, 3º poste a partir do 
começo da rua, no Bairro Conventos; 
 
- Solicita troca de lâmpada na Rua Donga de Menezes, Bairro Montanha, em 
frente ao restaurante Luigi nro 102. 
 
- Solicita troca de lâmpada na Rua Erico Weber, 102,  Bairro Floresta, à 
esquerda do mercado Gaúcho. 
 
- Solicita troca de lâmpada na ERS 413, em frente a Padaria Café com Canela. 
 
ARILENE MARIA DALMORO: ( Req. nº 424/2020) 
 
Req. nº 424/2020 – Solicita espaço para falar sobre o Plano Diretor e 
consequência das enchentes do nosso Município.   
 
ERNANI TEIXEIRA DA SILVA: ( Req. nº 407/2020 ) 
 
Req. nº 407/2020 – Solicita o envio de ofício ao Sr. Heitor Hoppe, Coordenador 
da Defesa Civil, convidando-o para fazer uso da Tribuna Livre desta Casa 
Legislativa, para explanar sobre as cheias no Rio Taquari que aconteceram nas 
últimas semanas, assim como, sobre os boletins recebidos do Serviço 
Geológico do Brasil (CPRM). 
 
WALDIR SÉRGIO GISCH: ( Req. nº 408/2020) 
 
Req. nº 408/2020  - Solicita ao  Poder Executivo para que  seja  notificado  o  
proprietário  do terreno  na  Rua  São  Paulo,  esquina  com  a  Rua  Afonso  
Celso,  Setor  11, quadra 17, Lote 11  no Bairro Santo André, há risco de queda 
de parte de uma parede próxima da residência do vizinho.   
 



FABIANO BERGMANN:  (Req. nº  409/2020) 
 
Req. nº 409/2020 -  Solicita espaço para falar no Expediente sobre saúde, 
educação e obras no Município de Lajeado e também falar sobre a passagem 
do dia do Colono e Motorista. 
 
CARLOS EDUARDO RANZI: ( Req. nº 410-411-412-413-414-415-416/2020) 
 
 Req. nº 410/2020 -  Solicita a convocação do ex-coordenador da Defesa Civil 
de Lajeado, Tenente Gilberto Schmidt, para fazer Uso da Tribuna desta Casa 
com o objetivo de explanar acerca das cheias e ações de minimização dos 
impactos das mesmas. 
 
Req. nº 411/2020 – Solicita ao Poder Executivo a relação das sindicâncias 
abertas desde janeiro de 2017, informando os membros das Comissões 
Sindicantes, informando também o custo final aos cofres públicos de cada 
sindicância e ainda qual foi o resultado de cada uma delas. 
 
Req. nº 412/2020 – Solicita a Mesa Diretora o desarquivamento do Projeto de 
Lei CM 074-03/2019 que “Concede o Título de Cidadão Lajeadense ao 
Senhor José Zagonel”. 
 
Req. nº 413/2020 -  Solicita ao Poder Executivo onde foram / serão aplicados 
os R$ 10.927.624,48 recebidos do Governo Federal, via Lei Complementar 
nº173/2020. 

 
Req. nº 414/2020 – Solicita ao Poder Executivo novamente a fiscalização e 
disponibilização de mais horários e veículos no sistema de transporte coletivo, 
pois as aglomerações nos ônibus continuam a ocorrer diariamente, colocando 
em risco a saúde dessas pessoas que na sua maioria utilizam o transporte 
coletivo para deslocarem-se até seus trabalhos. 
 
Req. nº 415/2020 -  Solicita  ao Poder Executivo de Lajeado, a razão da falta da 
água constante no Bairro Conventos (mais uma vez nesse final de semana os 
consumidores sofreram com a falta da água) , e os motivos de que quando se 
tem água a mesma vem com uma coloração escura deixando os consumidores 
na dúvida de poderem consumir ou não, bem como seus malefícios 
 
Req. nº 416/2020 – Solicita ao Poder Executivo onde foram / serão aplicados 
os R$ 25 milhões de superávit financeiro anunciados ao final de 2019. 
 
NILSON DO ARTE: ( Req. nº 417/2020 e Ind. Nº 88/2020) 
 



Req. nº 471/2020 – Solicita espaço no Expediente para falar sobre: 
- Falta de água 
- Cartão eletrônico de passagem nos ônibus 
 
SEOSP: Secretaria de Obras e Serviços Públicos para: 

 Fazer limpeza ao longo da Av. Beira Rio. 

 Recolhimento de lixo verde nos Bairros: São Cristóvão, 
Universitário e Moinhos. Pois a mais de mês a comunidade vem 
fazendo esses pedidos de recolhimento de lixo verde. 

 Troca de lâmpada na Rua Silva Jardim, na praça do chafariz. 
 

WALDIR BLAU: ( Req. nº 418/2020) 
 
Req. nº 418/2020 -  Solicita à Secretaria da Saúde, para que informe se estão 
sendo agendadas e encaminhadas as pessoas que necessitam de fisioterapia. 
Pois tem relato de pessoas que não estão sendo atendidas nesse sentido. 
 
SERGIO LUIZ KNIPHOFF: ( Req. nº 419/2020 ) 
 
 Req. nº 419/2020 -  Solicita espaço no expediente, para falar sobre a situação 
da Covid e suas repercussões na vida das pessoas, na cidade de Lajeado e 
região.    
 
- Sobre o repasse antecipado do recurso previsto no orçamento da Câmara de 
Vereadores para ajudar o Poder Executivo no combate aos danos ocasionados 
pelas cheias do Rio Taquari e pela Covid-19. E que o Executivo seja ágil na 
distribuição das cestas básicas.  Evite a burocracia, uma vez que a fome não 
pode ficar a mercê de preenchimento de papéis. 
 
ANTONIO MARCOS SCHEFER: ( Req. nº 420/2020 e Ind. Nº 89/2020) 
  
Req. nº 420/2020 -  Solicita ao Poder Executivo/ Prefeito Municipal/Expresso 
Azul de Transporte S.A. a pedido dos moradores do bairro Conventos de que 
as rotas que eram feitas pela empresa anterior sejam retomadas, pois os 
moradores reclamam de estarem sendo prejudicados visto que além de ter 
menos horários, em muitas ruas os ônibus não passam mais. E também que a 
linha que vai até a Igreja Católica, passe a ir até o travessão visto a grande 
distância que as pessoas tem  que percorrer a pé para pegar a locomoção ou ir 
para casa. 
 
SEOSP: solicitando a pedido dos moradores melhorias na Rua Braulino dos 
Santos Costa no bairro Jardim do Cedro, visto que os mesmos reclamam da 
quantidade de buracos que há, dificultando a travessia na mesma. 



 
SEOSP: solicitando patrolamento e a colocação de material (brita/saibro) na 
Travessa 8 proximidades da E.E.E.F São João Bosco no bairro Conservas. E 
também o término da colocação do encanamento na mesma. 
 
SEOSP: solicitando a abertura de valetas na Rua das Gârdenias, proximidades 
da residência nº 122 no bairro São Bento, visto que as que existiam no local 
foram fechadas durante uma obra no endereço ao lado, e agora em dias de 
chuva a água não tem por onde escoar causando alagamentos no local. 
 
SEOSP: solicitando a pedido dos moradores a colocação de uma lixeira na Rua 
Ibiaçu proximidades da residência nº 122 no Bairro Santo Antônio. 
 
LORIVAL EWERLING DOS SANTOS SILVEIRA: ( Req. nº 422 e 423/2020 e 
Ind. N 90/2020) 
 

Req. nº 422/2020 -   Solicita ao Poder Executivo/Sr. Prefeito Municipal, para 
que seja verificado em qual situação encontra-se o Projeto de Construção do 
Ginásio no Bairro Igrejinha, conforme já conversado anteriormente com o Sr. 
Prefeito e o Sr. Isidoro Fornari referente ao assunto em questão, em 
justificativa a este, porque não há o Ginásio no local.  
 
Req. nº 423/2020 -  Solicita ao Poder Executivo/Sr. Prefeito Municipal, para 
que seja feita a ligação que falta, referente ao calçamento localizado na Nicolau 
Youngs com a RS 130 nesta cidade.  
 
 - Solicita ao Poder Executivo/Sr. Prefeito Municipal, para que seja feito o 
conserto da rua que dá acesso ao bairro Igrejinha.  
***************************************************************************************** 
        Sala Presidente Tancredo de Almeida Neves, 21 de  julho de 2020. 
 


