
        CÂMARA DE VEREADORES DE LAJEADO 
          Estado do Rio Grande do Sul 

   Sessão Ordinária realizada no dia   28/07/2020 

      BOLETIM Nº  026-04/2020 

               E X P E D I E N T E 

***************************************************************************************** 
PODER EXECUTIVO: 
 
- PL nº  073-04/2020 – Autoriza a renovação de contrato administrativo 
temporário da servidora que menciona, até o quinto mês após o parto. 
 
- PL nº  74-04/2020 – Autoriza a contratação temporária de excepcional 
interesse público de 01 (um) agente comunitário de saúde. 
 
- Ofício n°0292-04/2020 - Em resposta aos Ofícios nº 247 e 249/2020 do 
vereador Carlos Eduardo Ranzi, ao ofício nº 252/2020 do vereador Waldir 
Blau, em atenção ao ofício 247 a SESA informa que a UPA é gerida pela  
FUVATES, informa ainda que para o cumprimento das obrigações pactuadas 
no referido contrato ficou estimado valor mensal de R$ 961.658,70. Já em 
relação aos ofícios nº 249 e 252/2020, a SESA informa que o portal no qual 
serão disponibilizadas as referidas informações já foi criado. 
 
- Ofício n°0297-04/2020 - Em resposta ao Ofício nº 251 do vereador Sergio 
Miguel Rambo, a Administração Municipal informa que a Prefeitura de 
Lajeado não alugou nenhuma área do Clube Esportivo Lajeadense. 
 

- Ofício n°0300-04/2020 - Em resposta ao Ofício nº 267/2020 do vereador 
Carlos Eduardo Ranzi, a SEFA  informa que os dados solicitados já foram 
informados ao Poder Legislativo por meio de audiência pública de prestação 
de contas, realizada  na Câmara de Vereadores. 
 

- Ofício n°0302-04/2020 - Em resposta ao Ofício nº 256/2020 do vereador  
Lorival Ewerling dos Santos Silveira, a Coordenadoria de Projetos Especiais e 
Captação de Recursos informa que as obras foram executadas em observância 
às condições do local e obedecendo as normas de acessibilidade. 
 

- Ofício n°0303-04/2020 - Em resposta aos Ofícios nº 282 e 283/2020 do 
vereador Carlos Eduardo Ranzi, a Administração Municipal  agradece as 
indicações e informa que as mesmas foram encaminhadas às Secretarias 
competentes. 



 

- Ofício n°0306-04/2020 - Em resposta ao Ofício nº 279/2020 do vereador 
Antônio Marcos Schefer, a SESA informa que o Medicamento Amitriptilina 
25mg não é distribuída nas farmácias dos Postos de Saúde, por se tratar de 
medicação controlada, este medicamento é distribuído somente na farmácia 
Escola e no momento encontra-se indisponível  por estar em falta no 
laboratório que fornece à CONSISA , conforme carta em anexo. 
 

- Ofício n°0307-04/2020 - Em resposta ao Ofício nº 281/2020 do vereador 
Carlos Eduardo Ranzi, a Coordenadoria de Projetos Especiais e Captação de 
Recursos informa que está em andamento o processo de compra de canos. 
 
- Ofício n°0308-04/2020 - Em resposta ao Ofício nº 285/2020 do vereador 
Carlos Eduardo Ranzi, a Procuradoria Geral informa que o Município mantém 
os pagamentos das compras de vagas, devidamente justificada por cada escola 
apresentando planilhas de custos para manutenção destas, conforme 
orientação do TCE. 
 

- Ofício n°0310 -04/2020 - Em resposta ao Ofício nº 290/2020 do vereador 
Ernani Teixeira da Silva, ao ofício 292/2020 da vereadora Arilene Maria 
Dalmoro e ao ofício 294/2020 do vereador Carlos Eduardo Ranzi, a secretaria 
da Administração informa que as mesmas foram encaminhadas às Secretarias 
competentes para conhecimento e providências cabíveis. 
 

- Ofício n°0311 -04/2020 - Em resposta ao Ofício nº 304/2020 do vereador 
Paulo Adriano da Silva, aos ofícios 305 e 306/2020 do vereador Carlos 
Eduardo Ranzi, ao ofício 307/2020 do vereador Waldir Sérgio Gisch, ao ofício 
309/2020 do vereador Ildo Paulo Salvi, ao ofício 310/2020 do vereador 
Antônio Marcos Schefer e ao ofício 313/2020 do vereador Lorival Ewerling 
dos Santos Silveira, a Administração informa que as mesmas foram 
encaminhadas às Secretarias competentes para conhecimento e providências 
cabíveis. 
 
- Ofício n°0312 -04/2020 - Em resposta ao Ofício nº 293/2020 do vereador 
Ederson Fernando Spohr, a Coordenadoria de Projetos Especiais e Captação 
de Recursos sugere que esta informação seja solicitada diretamente ao Grupo 
CCR. 
 
- Ofício n°0313 -04/2020 - Em resposta ao Ofício nº 295/2020 do vereador 
Carlos Eduardo Ranzi, a Procuradoria Geral do Município esclarece que as 
informações solicitadas encontram-se disponíveis no Licitacon/cidadão. 
- Ofício n°0314 -04/2020 - Em resposta ao Ofício nº 308/2020 do vereador 
Ederson Fernando Spohr, a STHAS informa que o CRAS não realiza cadastro 



de baixa renda. Uma das ações desenvolvidas pelo CRAS é o Cadastro Único. 
 
- Ofício n°0315 -04/2020 - Em resposta ao Ofício nº 297/2020 do vereador Ildo 
Paulo Salvi, a Secretaria de Planejamento e Urbanismo informa que está 
realizando a análise dos locais sugeridos, para serem utilizados pelos 
vendedores ambulantes. 
 
- Ofício n°0320 -04/2020 - Em resposta ao Ofício nº 268/2020 do vereador 
Carlos Eduardo Ranzi, a Administração Municipal informa que o Ministério 
Público de Lajeado arquivou a denúncia encaminhada pelos vereadores da 
bancada do MDB. Anexa segue a promoção de arquivamento do Ministério 
Público. 
***************************************************************************************** 
FEDERAL 

 
- Caixa Econômica Federal - Ofício: CE nº 4112/2020 /REGOV Novo 
Hamburgo – Contato de Financiamento – Liberação de Recursos.  Assunto: 
DESEMBOLSO /FGTS – Liberação de Parcela 04 – Programa Pró – Transporte. 
************************************************************************************************* 

MUNICIPAIS:  
 
 - Secretaria Municipal da Administração solicita autorização das Comissões 
para que a equipe de técnicos da SEPLAN – engenheiros e arquitetos, possam 
participar da reunião das comissões no dia 30/7/2020, com o objeto de prestar 
informações e esclarecimentos sobre o projeto de Lei que trata do Plano 
Diretor. Além dos técnicos da Seplan, a Seavat também deseja participar. 
***************************************************************************************** 
SÉRGIO LUIZ KNIPHOFF: ( Req. nº 425-450 e 451/2020)   
 
Req. nº 425/2020 -  Solicita espaço no expediente para falar sobre o Covid-19, 
cheias no vale do taquari e a falta de água nos bairros de Lajeado e sobre o 
decreto municipal sobre o COVID-19, que aborda diretrizes de cuidados com o 
transporte coletivo.   
 
Req. nº 450/2020 – Solicita a Secretaria de Administração, quais os critérios 
que são adotados pelo decreto municipal da COVID-19, visto que, diversas 
escolinhas de futebol encontram-se em pleno funcionamento. 
 
Req. nº 451/2020 – Solicita a Secretaria de Saúde do município de Lajeado, o 
valor gasto pelo município de Lajeado na aquisição de Hidroxicloroquina e 
Azitromicina para fornecimento gratuito para a população, conforme 
protocolo da SESA no tratamento da COVID-19 nas suas fases iniciais da 



doença. O valor gasto também em Ivermectina, utilizado na prevenção da 
COVID-19. 
 
NILSON DO ARTE: ( Req. nº 426 e 427/2020 e Ind. Nº 091/2020) 
 
Req. nº 426/2020 –  Solicita a SEOSP - Secretaria de Obras e Serviços Públicos: 
Para quando fizerem o conserto das barrancas do Rio, onde houve 
desmoronamento. Também sejam instalados Guard rails nesses locais, pois 
ficou muito perigoso o desgaste das barrancas do Rio nesses locais de 
desmoronamento. 
 
Req. nº 427/2020 –  Solicita espaço para falar sobre:  

• Coronavirus. 

• Mulheres que ficaram sem emprego durante a pandemia. 

SEOSP: Secretaria de Obras e Serviços Públicos para: 

• Fazer conserto de buracos na pista, no entroncamento das ruas 

Arnoldo Uhry com Emilio Haas no bairro Jardim do Cedro. 

• Para que seja feito patrolamento e colocação de material na rua 

Dr. Thomaz Assumpção Pereira, no Bairro Jardim do Cedro. 

• Para fazer recolhimento de moveis velhos e entulhos ao longo da 

Av. Rio Grande do Norte, entre a Av. Sem. Alberto Pasqualini até 

a Humaitá no Bairro Universitário. 

• Para fazer a instalação de uma boca-de-lobo, na rua Igrejinha, no 

final da rua onde foram colocados os canos. 

FABIANO BERGMANN:  ( Req. nº 428 e 429/2020 e Ind. Nº 092/2020) 
 
Req. nº 428/2020 - Solicita a Secretaria Municipal de Segurança Pública-
Departamento de Trânsito, Secretaria Municipal de Obras e Serviços 
Públicos/Administração Municipal de Lajeado, estudo para construção de 
uma Rótula de Acesso, ou de um Semáforo no entroncamento das Ruas: João 
Goulart, Rio Grande do Sul, Getúlio Vargas e Avelino Scherer, Bairro 
Campestre. A colocação de uma rótula ou até mesmo um semáforo neste local 
é muito importante, devido ao grande fluxo de veículos e por existir no local, 
quatro vias de acesso. 
 
Req. nº 429/2020 -  Solicita ao Departamento de Trânsito/Administração 
Municipal de Lajeado um estudo para construção de meia Faixa de Elevada na 
Rua: Pedro Theobaldo Breitembach, próximo ao acesso do Loteamento Ibiza, 
no sentido Bairro ao Centro, no Bairro Conventos.  
 



- Solicita estudo a Administração Municipal, para reabertura das Casas de 
Festas Particulares, para a realização de festas familiares. Respeitando todos os 
protocolos de segurança, lotação e horários determinados para o seu 
funcionamento. 
 
WALDIR BLAU: ( Req. nº 430/2020 e Ind. Nº 093/2020) 
 
Req. nº 430/2020 - Solicita espaço no expediente para falar sobre: 

- A volta de pagamentos de impostos IPVA para carros acima de 20 anos; 
- Secretaria de Obras; 
- Covid 1 

 
- Secretaria do Meio Ambiente, Setor limpeza pública, que instale duas lixeiras 
novas na rua Major Amélio no Bairro Hidráulica nos fundos do cemitério. 
Moradores das proximidades fazem essa solicitação devido ao montante de 
lixo dos moradores e do cemitério também. 
 
ARILENE MARIA DALMORO:  (Req. Nº 431/2020) 
 
Req. nº 431/2020 - Solicita espaço no Expediente para falar sobre cirurgias 
eletivas e a pandemia. 
 
WALDIR SERGIO GISCH: ( Req. n° 432/2020)  
 
Req. nº 432/2020 - Solicita espaço no Expediente para falar sobre: 
- Transporte Escolar 
- 16ª Coordenadoria Regional da Saúde 
 
 PAULO ADRIANO DA SILVA: ( Req. N º  433/2020) 
 
 Req. nº 433/2020 – Solicita a Secretaria de Administração (SEAD) que nos 
informe quais as providencias que estão sendo tomadas pela Administração, 
em relação à crise econômica que vem se instalando no Município. 
Primeiramente gostaria de solicitar ao Senhor Prefeito que de uma atenção 
especial aos Topiqueiros, que estão sem trabalhar desde o mês de março, 
devido à interrupção das aulas em todo Município. Com este acontecido 
solicito que a administração busque recursos federais e elabore projeto de lei 
para que esta classe possa superar esta crise, inclusive com a isenção de taxas 
por 2 anos do município e além disso que crie uma linha de crédito para estas 
pessoas. 
 
 
 



EDER SPOHR: ( Req. nº 434/2020 e Ind. Nº 094/2020) 
 
 - 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 instalação de luminária e lâmpada completa na Rua Reinoldo Purper, 
131, no poste com transformador, no Bairro São Bento. 
 
- Solicita instalação de luminária e lâmpada completa  RS 413, poste acima à 
entrada da rua Neldi Gariboti.  
 
- Solicita troca de lâmpada  na RS 413, 1 posto antes da parada de ônibus da 
saída da rua Érico Weber. 
 
- Solicita troca de lâmpada no primeiro e segundo poste antes da 
Agropecuária Mila na R. Carlos Spohr Filho, 1729 - São Bento 
 
-Solicita troca de lâmpada na RS 413, na poste da saída rua Aloísio Lenz, 
bairro Floresta. 
 
- Solicita troca de lâmpada na Rua Graciliano Ramos, 53, no bairro Campestre. 
 
- Solicita manutenção da rua Otto Schmidt bairro São Bento. 
 
- Solicita manutenção da rua Frederico Kappes, com necessidade de colocação 
de material próximo ao número 120 - bairro São Bento. 
 
-Solicita à secretaria de obras que seja refeito o piso na parada de ônibus ao 
lado da rua Érico Weber, bairro São Bento.  A base da parada está mais baixa 
que a calçada e o asfalto, assim em dias de chuva fica inundada 
impossibilitando seu uso. 
 
- Solicita troca de Lâmpada na Rua Quinze de Novembro, bairro Centro, em 
frente a casa de número, 330. 
 



- Solicita patrolamento e colocação de material em toda extensão da rua 
Edmundo Niederle - Conventos. Principalmente na parte final da rua próximo 
à área verde. 
 
SÉRGIO MIGUEL RAMBO: ( Req. nº 435-436 e 437/2020) 
 
 Req. nº 435/2020 -  Solicita espaço no expediente para falar sobre;  

• Ciclovia 

• UPA 

• Roçada de terrenos 

• Limpeza pública 

• Geração de empregos 

Req. nº 436/2020 - Solicita o envio de ofício à Secretaria Municipal de Obras e 
Serviços Públicos que a mesma verifique se há um estudo em andamento de 
ciclovias ao longo da Av. Benjamin Constant,  

• Do Bairro Montanha até o Bairro Conventos 

• No Bairro Conventos na Rua Carlos Kronhardt, via que está recebendo 
pavimentação pelo programa avançar cidades. 

Req. nº 437/2020 - Solicita o envio de Ofício à CCR VIA SUL, Razão Social; 
Concessionária das Rodovias Integradas do Sul S.A, situada na Av. Dos 
Estados nº 1383, 3º Andar, Bairro São João, Cidade de Porto Alegre-RS, CEP 
90200-001, que a concessionária juntamente com seus engenheiros façam um 
estudo (projeção) de inclusão de uma ciclovia ao longo da BR 386 no perímetro 
urbano. 

• JUSTIFICATIVA; 

•  Este encaminhamento tem por objetivo tornar mais humana nossa 
rodovia federal, com a inclusão de ciclovias nos futuros projetos 
rodoviários, bem como nos projetos em fase de andamento, o que 
oportunizará, sem dúvida alguma, aos ciclistas, aos motoristas e aos 
pedestres, uma maior segurança.  

• Atualmente as ciclovias já são uma realidade em alguns países, e em 
nosso Estado, especialmente em algumas regiões, por ser um meio de 
transporte muito usado esta prática também deveria ser adotada.  

• Cabe destacar que o projeto de lei visa incluir, tão única e somente, 
ciclovias nas regiões onde o relevo assim o permita.  

• Outro aspecto a salientar é a importância da bicicleta para a saúde 
humana e ambiental, pois este meio de locomoção, além de ser um 



instrumento de lazer, é sabidamente uma excelente maneira de se 
manter a forma física e de não poluir o meio ambiente. 

•  Por outro lado, a bicicleta apresenta-se como uma alternativa de 
transporte extremamente econômica para o trabalhador, que hoje em 
dia, em muitos casos, não tem condições de pagar nem o transporte 
coletivo.  

• Cabe ao Poder Executivo, incentivar esse extraordinário meio de 
transporte, através da implantação de ciclovias. 

ILDO PAULO SALVI: ( Req. Nº 438) 

Req. nº 438/2020 -  Solicita ao Sr Prefeito Marcelo Caumo e ao Coordenador de 
Trânsito  Sr.  Vinicius  Renner,  que seja colocada uma  lombo faixa, ou quebra 
molas na  rua Capitão Pedro Siebra, podendo ser em frente a casa 499. 
Salientamos que logo na subida, da referida via, foi colocado um meio quebra 
molas, e este vem provocando mais incômodo do que beneficio para os 
moradores, pois os motoristas desviam o equipamento em alta velocidade 
colocando em risco a si, e a todos no entorno. 

ERNANI TEIXEIRA DA SILVA: ( Req. nº 439/2020) 

Req. nº 439/2020 -  Solicita espaço no Expediente para falar sobre o aumento 
de casos da Covid 19, sobre as cheias no Rio Taquari, sobre os gafanhotos, 
enfim, sobre os acontecimentos estranhos, assim como, sobre fatos envolvendo 
os nomes dos vereadores. 

CARLOS EDUARDO RANZI: ( Req. nº 440-441-442-443-444 e 445/2020) 

Req. nº 440/2020 -  Solicita ao Poder Executivo  que informe quais foram os 
critérios adotados pelo município quanto às doações aos necessitados em 
consequência das enchentes, a quantidade de cada item que foi doado pela 
comunidade, número de doações por item, como e onde os itens excedentes 
serão armazenados. 
 
Req. nº 441/2020 – Solicita ao Poder Executivo e à Univates que informem os 
motivos pelos quais 08 Técnicos em Radiologia foram demitidos da Unidade 
de Pronto Atendimento (UPA), se houve aviso prévio ou não, e qual será o 
tempo diário máximo de exposição dos novos profissionais que substituirão os 
Técnicos em Radiologia à radiação ionizante? 
 
 
 



Req. nº 442/2020 -  Solicita ao Poder Executivo a instalação de redutores de 
velocidade na Rua Romeu Armange, assim que a pavimentação estiver 
concluída. 
 
Req. nº 443/2020 -  Solicita ao Poder Executivo novamente a fiscalização e 
disponibilização de mais horários no sistema de transporte coletivo, pois as 
aglomerações nos ônibus está ocorrendo diariamente, colocando em risco a 
saúde dessas pessoas que na sua maioria utilizam o transporte coletivo para 
deslocarem-se até seus trabalhos. 

 
Req. nº 444/2020 – Solicita espaço para falar sobre: 
- Arki Assessoria e Serviços LTDA; 
- Motoristas de vans 
 
Req. nº 445/2020 -  Solicita a Mesa Diretora que seja anexado ao Projeto de Lei 
de revisão do Plano Diretor o abaixo-assinado que segue - o qual solicita a 
manutenção das características atuais do Loteamento Porto Seguro, localizado 
no bairro Moinhos D’Água. 

LORIVAL EWERLING DOS SANTOS SILVEIRA: ( Req. nº 446-447-448 e 
449 e Ind. N° 095/2020)  

Req. nº 446/2020 -  Solicita o envio de ofício ao Secretário do Planejamento Sr. 
GIANCARLO BERVIAN convidando para usar uso da Tribuna Livre desta 
Casa Legislativa  para explanar sobre o Projeto de Lei nº 036-03/2019 que: “ 
Institui o Plano Diretor de Lajeado “ com suas respectivas emendas.  
 
Req. nº 447/2020 - 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. 
 
Req nº 448/2020 -  Solicita ao Poder Executivo/Sr. Prefeito Municipal Marcelo 
Caumo, e Secretário da Saúde Sr. Claudio Klein para que implante 
urgentemente em todas as unidades de saúde o agendamento de consultas 



médicas via telefone já que nos dias de hoje é um método simples e essencial 
para a comunidade agendar suas consultas via este sistema, pois muitas 
pessoas devido sua condição física de saúde, idade e distância, acaba ficando 
muito difícil se deslocar até o posto para marcar a consulta e no outro dia ter 
que se deslocar novamente para a consulta. Deste modo, estamos 
minimizando o sofrimento de nossa comunidade.   
 
Req. nº 449/2020 - Solicita ao Poder Executivo/Sr. Prefeito Municipal Marcelo 
Caumo e Secretário do Planejamento Sr. Giancarlo Bervian, visto que com a 
última enchente as barrancas do Rio Taquari em muitos pontos de nossa 
cidade ficaram comprometidas principalmente nas margens da Rua Oswaldo 
Aranha, que precisa ser feito um trabalho de recuperação da encosta 
urgentemente. Visto isto, sugerimos que seja feito um projeto e posteriormente 
concretizá-lo da recuperação e implantação de um espaço prazeroso, com a 
orla atualizada, desde lancherias, espaço de lazer, brinquedos, iluminação e 
outros, para que a história do nosso Município não seja esquecida e nossa 
comunidade consiga aproveitar cada vez mais as maravilhas do nosso Rio 
Taquari. 
 
 - Solicita que seja feito um quebra mola ou faixa elevada localizada na Rua 
Nicolau Youngs próximo ao número 1011. Justifica-se, devido ao alto número 
de veículos que se deslocam nesta rua para acesso a RS 130, onde muitos não 
respeitam o limite de velocidade. 
 
ANTÔNIO MARCOS SCHEFER: ( Req. 452/2020 e Ind nº 096/2020)  

 
Req. n° 452/2020 -   Solicita ao Poder Executivo/Sr. Prefeito Municipal,  SESA, 
para que seja estudada a pedido dos moradores a possibilidade de contratação 
de um Médico Ginecologista para fazer atendimentos no posto de saúde do 
bairro São Bento, visto que são inúmeras as mulheres grávidas que moram no 
mesmo, e segundo elas isso iria facilitar o acompanhamento do pré-natal, pois 
atualmente precisam se deslocar para outros postos para consultas, causando 
transtorno a todas principalmente as que não possuem meio de locomoção 
próprio e dependem de transporte público. 
 
SEOSP: solicitando a substituição dos canos de escoamento de esgoto 
localizados embaixo do viaduto na BR3 86 em direção ao bairro São Cristovão  
no lado esquerdo por outros maiores, visto que em dias de chuva intensa a 
água não tem por onde escoar totalmente causando alagamentos no local. E 
também melhorias nas calçadas de passeio, visto que os moradores reclamam 
do precário estado de conservação que se encontram podendo causar 
acidentes. 
***************************************************************************************** 



        Sala Presidente Tancredo de Almeida Neves, 28 de  julho de 2020. 
 


