
        CÂMARA DE VEREADORES DE LAJEADO 
          Estado do Rio Grande do Sul 

   Sessão Ordinária realizada no dia   25/08/2020 

      BOLETIM Nº  030-04/2020 

               E X P E D I E N T E 

***************************************************************************************** 
PODER EXECUTIVO: 
 

- PL nº  79-04/2020 – Autoriza a cobrança de contribuição de melhoria em 
decorrência de execução de melhorias em rua projetada.    
 
- Ofício n° 0392-04/2020 - Em resposta ao Ofício 330/2020, do vereador Sérgio 
Luiz kniphoff, a Secretaria de Administração informa que durante a Pandemia  
não será retomada a disponibilização de internet nas praças e espaços públicos. 
 

- Ofício n° 0393-04/2020 - Em resposta ao Ofício 323-A/2020, do vereador Carlos 
Eduardo Ranzi a Secretaria de Administração informa que o Município somente 
pode efetuar pagamento dos adicionais de insalubridade e periculosidade com 
base em Laudo Pericial oficial do Município. 
 

- Ofício n° 0394-04/2020 – Em resposta ao Ofício 326/2020 do vereador Ederson 
Fernando Spohr e ao ofício 341/2020 do vereador Lorival Ewerling dos Santos 
Silveira, em atenção ao oficio 326 a SEDETAG informa, que em janeiro 2017 
havia 14 (quatorze) empresas ativas no Serviço de Inspeção Municipal (SIM) e 
que atualmente julho/2020, existem 16 (dezesseis) empresas ativas. Em relação 
ao ofício 341 a SEDETAG informa que a equipe do SIM esteve recentemente em 
treinamento  visando a futura implantação do Sistema Brasileiro de Inspeção – 
SISBI. 
 
- Ofício n° 0395-04/2020 – Em resposta ao Ofício 340/2020 do vereador Lorival 
Ewerling dos Santos Silveira, a Administração Municipal agradece a indicação 
e informa que está tomando as devidas providências através de expediente 
próprio, o qual está tramitando junto a STHAS. 
 
- Ofício n° 0396-04/2020 - Em resposta ao Ofício 355/2020, do vereador Sérgio 
Luiz kniphoff, a Administração Municipal da Educação elaborará o cronograma 
de recuperação das aulas. 
************************************************************************************************* 

FEDERAL 

 



- Ofício CE nº4874/2020/REGOV Novo Hamburgo – Assunto: 
Desembolso/FGTS – Liberação de Parcela 05 – Programa Pró - Transporte no 
valor de R$ 1.530.170,99 ( um milhão, quinhentos e trinta mil, cento e setenta 
reais, noventa e nove centavos), creditados na conta vinculada ao contrato. 
************************************************************************************************* 

MUNICIPAIS: 
 
 - Secretaria da Administração convida para a Audiência Pública para 
apresentação da avaliação do Regime Próprio de Previdência Social – RPPS para 
o ano de 2020, no dia 02 de setembro às 9:00 horas de forma virtual.    
************************************************************************************** 
ESTADUAIS: 

  
8º Núcleo do Cpers encaminha Moção de Apoio ao Pagamento dos 
Salários dos Trabalhadores(as) grevistas das rede Estadual de Educação.    
*************************************************************************************** 
LORIVAL EWERLING DOS SANTOS SILVEIRA: (Projeto de Lei CM N° 
038-04/2020) 
  
- Projeto de Lei CM N° 038-04/2020 – Denomina de “Marlei Terezinha Kobs” a 
área de lazer localizada junto ao canteiro central da Av. Maria Helena Barzotto, 
no Bairro Jardim do Cedro e dá outras providências. 
 
ERNANI TEIXEIRA DA SILVA: (Projeto de Lei CM N° 039-04/2020) 
  
- Projeto de Lei CM N° 039-04/2020 – Dispõe sobre a criação da “CRECHE 
PARA IDOSO”, no âmbito do Município. 
 
ARILENE MARIA DALMORO: (Projeto de Lei CM N° 040-04/2020) 
  
- Projeto de Lei CM N° 040-04/2020 – Denomina de Rua Francisco Henrique 
Sieben – França a Rua 137 C, no Loteamento Europa Omega, no Bairro 
Conventos. 
 
ARILENE MARIA DALMORO: (Projeto de Lei CM N° 041-04/2020) 
  
- Projeto de Lei CM N° 041-04/2020 – Denomina de Rua Aray Mello Christ a 
Rua 14-X, no Residencial Atena, no Bairro Conventos. 
 
LORIVAL EWERLING DOS SANTOS SILVEIRA: (Projeto de Lei CM N° 
042-04/2020) 
  
- Projeto de Lei CM N° 042-04/2020 – Institui a homenagem aos familiares dos 



doadores de órgãos e tecidos. 
 
ILDO PAULO SALVI: (Projeto de Lei CM N° 043-04/2020) 
  
- Projeto de Lei CM N° 043-04/2020 – Autoriza a Administração Municipal a 
regulamentar por decreto o sistema ciclo viário de Lajeado, RS. 
***************************************************************************************** 
FABIANO BERGMANN (Req. 520/2020 e Ind.120) 
 
Req. 520/2020 – Solicita espaço para falar sobre a saúde, educação e as obras 
realizadas no município de Lajeado. 
 
Solicito a Administração Municipal/Departamento de Trânsito a construção de 
uma Faixa Elevada na Rua: Epitácio Pessoa no Bairro São Cristóvão, próximo 
ao nº 95. Para proporcionar mais segurança aos trabalhadores e aos clientes das 
diversas empresas do local. 
 
Solicito a Administração Municipal/Departamento de trânsito a construção de 
uma Faixa Elevada no entroncamento da Rua Irmando Weisheimer com a Rua 
paralela a RS 130, próximo a Casa de Festas Fantasia no Bairro Montanha. 
 
NILSON DO ARTE (Req. 521/2020 e Ind.121) 
 
Req. 521/2020 – Solicita o espaço para falar sobre: 
* Iluminação; 
* Covid-19; 
* Cultos e religiosos; 
* Recolhimento de lixo; 
* Calçamento da rua Simon Bolivar; 
* Reforma dos barrancos ou (orla) do Rio Taquari. 
 
- SEOSP: Solicita o patrolamento e colocação de material nas ruas do Bairro 
Jardim do Cedro. 
 
- SEOSP: Troca de lâmpada na rua Ibiaçu nº 277, no Bairro Santo Antônio. 
 
- SEOSP: Troca de lâmpadas na rua da Felicidade nº 30, duas lâmpadas em 
sequência, no Bairro Santo Antônio. 
 
- SEOSP: Reiteramos o pedido de um encanador para conserto de encanamento 
no campo do Pipoca, no Bairro Santo Antônio. 
 



- SEOSP: Recolhimento de lixo (entulhos) na rua Alberto Raphael Schaedong, 
no Bairro Moinhos D’Agua. 
 
WALDIR SÉRGIO GISCH (Ind.122) 
 
- Solicita a coleta de lixo verde na Rua Guanabara, no Bairro São Cristóvão. 
 
- Solicita ao Poder Executivo a pintura dos cordões, demarcação da pista de 
rolamento, faixas de segurança, quebra-molas e faixas elevadas em toda a Av. 
Benjamin Constant. 
 
SERGIO LUIZ KNIPHOFF (Req. 522/2020) 
 
Req. 522/2020 – Solicita espaço no expediente para falar sobre a eleição do 
sindicato dos professores municipais de Lajeado, Corsan – novo tempo I e II e 
sobre a empresa Arki Assessoria e Serviços Ltda. 
 
ARILENE MARIA DALMORO (Req. 523/2020) 
 
Req. 523/2020 – Solicita a Secretaria Municipal de Obras, que enviem uma 
equipe de profissionais para avaliar o problema de desnivelamento que está 
ocorrendo na Rua Rodolfo Germano Hexsel, em frente ao n° 137, no Bairro 
Hidráulica, para retirada da pavimentação e troca de canos da rede pluvial, 
como isso já ocorreu alguns metros à cima, pode ser continuação do mesmo 
problema. É necessário o reparo urgente pois já está causando danos materiais 
aos proprietários dos carros que tentam estacionar no local. 
 
ERNANI TEIXEIRA DA SILVA (Req. 524/2020 e Ind. 123) 
 
Req. 524/2020 – Requer o envio de ofício à Empresa Oi Telefonia, solicitando o 
fechamento do buraco na Av. Sete de Setembro, ao lado do prédio de nº 878, no 
Bairro Moinhos, pois, pedaços de lajes estão soltas por cima do mesmo, o que é 
muito perigoso, pois quem ali passa, poderá se machucar. Fotos Anexas. 
 
- Solicita o recolhimento de lixo verde, na Rua General Flores da Cunha, em 
frente ao prédio de nº 413, no Bairro Florestal, pois ali há mais de 10 metros de 
extensão do lixo referido. Foto Anexa. 
 
- Solicita urgentemente a troca da lixeira, pois a mesma está totalmente 
quebrada, na Rua Arnaldo Uhry, esquina com a Rua Canadá, no Bairro Jardim 
do Cedro. Foto Anexa. 
 



- Solicita a construção da calçada de passeio na Área Verde, na Av. Senador 
Alberto Pasqualini, ao lado do prédio de nº 2765, no Bairro Universitário, pois 
nesse trecho as pessoas precisam invadir a faixa de rolamento, inclusive 
crianças, o que é muito perigoso, podendo ocasionar acidentes. Foto Anexa. 
 
EDERSON FERNANDO SPOHR (Req. 525, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 
542/2020 e Ind. 125) 
 
Req. 525/2020 – Requer o envio de ofício ao DAER, solicitando permissão para 
que a Prefeitura Municipal de Lajeado execute a obra do Redutor de Velocidade 
na ERS 421, na saída do Loteamento Ibiza. Essa solicitação já foi feitas várias 
vezes pelos moradores do Bairro Conventos. 
 
Req. 536/2020 – Solicita espaço para falar no pronunciamento sobre: 
- Calçada de passeio; 
- ERS 413; 
- Frigoríficos; 
- Ginásios; 
- Programa Avançar Cidades; 
- Covid 19; 
- Estacione; 
- Agro indústrias; 
- Fiscalização de estabelecimentos em épocas de Covid; 
- Serviço de Inspeção (SIM) de Lajeado; 
- Topics; 
- falta de médico e dentista no posto de saúde do bairro Morro 25. 
 
Req. 537/2020 – Solicita a Secretaria do Planejamento, cópia do Edital de 
Licitação da Pavimentação da Rua Érico Weber, contrato com a empresa 
vencedora, empenhos e notas fiscais e pagamentos. Temos suspeita que a 
espessura do concreto das calçadas não esteja de acordo com o projeto. 
 
Req. 538/2020 – Solicita a Secretaria do Planejamento, cópia do Edital de 
Licitação da Obra da Calçada de Passeio da ERS 413, contrato com a empresa 
vencedora, medições, empenhos e notas fiscais. 
 
Req. 539/2020 – Solicita a Secretaria do Meio Ambiente, saber se já existe algum 
estudo para a substituição do atual tipo de lixeiras comunitárias existentes no 
município, por containers fechados. 
 
Req. 540/2020 – Solicita a Secretaria de Planejamento, depois de mais de 3 anos 
de solicitações, novamente saber como anda o projeto da praça e academia ao 
ar livre do bairro São Bento. É de ciência, desse Vereador, a insatisfação da 



comunidade desse bairro com a falta de interesse por parte da atual 
administração. 
 
Req. 541/2020 – Solicita a Secretaria de Planejamento, saber se já existe um 
projeto de ampliação da rede de energia elétrica da rua Dinah Melo de Oliveira, 
no bairro Bom Pastor. Os moradores do final desse rua vivem na escuridão total. 
 
Req. 542/2020 – Solicita a Secretaria de Segurança Pública, se já foi agendada a 
retirada da faixa elevada na rua João Fernando Schneider n° 217. Isso já foi 
solicitado pelos moradores, este vereador já solicitou por diversas vezes, 
moradores estão se movimentando e protestando nas redes sociais, imprensa, 
coordenadoria do trânsito e câmara dos vereadores pois não aguentam mais os 
transtornos e barulhos. 
 
– Solicita novamente o emparelhamento e colocação de leivas de grama nos 
canteiros da Av. Auri Stürmer, no bairro Moinhos D’água. Os moradores 
fizeram sua parte aderindo ao programa de parceria pública para pavimentar 
essa importante e populosa avenida da cidade. Agora espera há mais de um ano 
pela melhoria dos canteiros. 
 
– Solicita troca de uma lixeira de lugar. Para quem acessa a rua Aloísio Lenz, 
precisa parar na pista caso venha um carro de frente, e se vier algum carro atrás 
e precisa desviar, vai bater na lixeira, ela foi tirada do lugar original e colocada 
ao lado da pista. Inclusive logo vai ter mais o movimento do novo 
empreendimento que está sendo construído lá. Em anexo foto ilustrativa do 
local. 
 
– Solicita novamente roçada urgente do terreno localizado no setor 16, quadra 
40 e lote 12. 
 
– Solicita novamente a 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 novamente repintura da faixa de segurança na esquina da rua Santos 
Filho com rua Bento Gonçalves, no bairro Centro. 
 
– Solicita troca de lâmpada na Rua Dinah Melo de Oliveira Urigh n° 144, no 
Bairro Bom Pastor. A lâmpada liga e desliga, permanecendo mais tempo 
desligada do que ligada durante a noite. 
 



– Solicita troca de lâmpadas na Rua Carlos Sieben, no bairro Floresta, ao lado 
do mercado. 
 
– Solicita pintura do meio fio na rua Rua Pinheiro Machado n° 390, na loja Maça 
e Canela. 
 
– Reparo na calçada de passeio da Av. Pasqualini n° 442 (lojas Parati). 
 
– Reparo na calçada de passeio da Av. Pasqualini n° 432 (Baixinha Lanches). 
 
– Troca de lâmpadas na Rua Benno Scherer, Bairro Moinhos D’água, no n° 184 
e 222. 
 
– Solicita implementação de redutor de velocidade na Rua Beijo Flor, próximo 
ao n° 245. 
 
– Solicita novamente, que seja feito conserto, urgentemente, na antiga 
pavimentação da Av. Auri Stürmer. 
 
– Solicita implementação de redutor de velocidade na Rua Moraes de 
Azambuja, próximo ao n°  
 
– Solicita que seja feito conserto, urgentemente, no asfalto na rua Galpão de 
Barro n° 137. 
 
– Detetização ou similar, visando o combate aos mosquitos nos Bairros São 
Bento e Moinhos D’água. Muitas pessoas estão reclamando nos insetos nos dois 
bairros, em especial a rua das Petúnias em São bento. 
 
– Solicita abertura de valetas e colocação de material na rua A do Loteamento 
Jardim Bom Pastor, no bairro Bom Pastor, próximo ao conjunto de sobrados n° 
60. 
 
– Solicita Troca de lâmpadas na Rua Dinah Melo de Oliveira Urigh n° 186, no 
Bairro Bom Pastor. 
 
– Solicita Troca de lâmpadas na Rua Auri Stürmer n° 1062 (2° e 4° poste saindo 
da Benjamin) no bairro Moinhos D’água.] 
 
– Solicita reparos na Praça da Rua Ceará no Alto do Parque, melhorias na 
iluminação, colocação de areia no campo e troca das redes das goleiras. 
 



– Solicita troca de lâmpadas na Rua Nicolau A. Junges n° 294 e 323, no Bairro 
Montanha. 
 
WALDIR BLAU (Req. 526/2020) 
 
Req. 526/2020 – Solicita espaço no expediente para falar sobre: 
- Covid 19; 
- Calçamento; 
- Cirurgias eletivas; 
- Placas de sinalização dos nossos bairros. 
 
ANTÔNIO MARCOS SCHEFER (Req. 527/2020 e Ind. 124) 
 
Req. 527/2020 – Solicita ao Poder Executivo, que informe o motivo da falta de 
diversos medicamentos que são extremamente importantes no tratamento dos 
pacientes nos Postos de Saúde do município ainda não foi solucionada, visto 
que continuam chegando inúmeras reclamações até este Vereador de 
moradores de diversos bairros que estão sendo prejudicados com esta situação 
que vem se estendendo desde o início do ano, pois não possuem condições 
financeiras para comprar os mesmos. 
 
- SEOSP: Solicita o patrolamento e colocação de material (brita/saibro) nos 
endereços citados abaixo, e posteriormente o calçamento das mesmas, visto que 
os moradores reclamam dos buracos e da poeira gerada nestes locais. 
* Rua Equador, no bairro Nações. 
* Rua Willibaldo Etgeton, no bairro Planalto. 
* Rua Romeu Julio Scherer, no bairro Igrejinha. 
* Ruas do bairro Igrejinha que não possuem calçamento. 
 
- SEOSP: Solicita o recolhimento de lixo verde nas ruas citadas abaixo, visto que 
além de obstruir a passagem os moradores temem que alguém coloque fogo nos 
mesmos causando transtornos a todos. 
* Rua Otelo Rosa, no bairro São Cristovão. 
* Rua Otto Leopoldo Hexsel, proximidades da caixa d’água, no bairro São 
Cristovão. 
 
MARIELA PORTZ (Req. 528/2020) 
 
Req. 528/2020 – Solicita a Prefeitura Municipal de Lajeado junto a Secretaria 
Municipal da Segurança Pública, Departamento Municipal de Trânsito, 
Gabinete do Prefeito e Secretaria de Esporte Lazer e Cultura, para que a Avenida 
Avelino Talini seja transformada em Rua de Lazer em todos os finais de semana 
e feriados do município. Devido ao grande número de moradores das 



redondezas da Avenida Talini, dos próprios frequentadores e da comunidade 
regional em geral, se manifestar publicamente através de redes sociais, veículos 
de imprensa e fazer sugestões diretas a esta vereadora favoráveis a medidas de 
segurança, controle prudente do transito e de mais espaço e oportunidade de 
convívio social ao ar livre ao longo deste espaço, sugerimos a instituição da 
avenida como “Rua de Lazer” em todos os finais de semana e feriados do 
município. A Rua de Lazer tem característica de impossibilitando o tráfico de 
veículos na quase totalidade da sua extensão e incentivar a utilização do espaço 
público para convivência e lazer das pessoas, normalmente entre os horários 
das 10h da manhã até 18h ou 19h da noite em todos os sábados, domingos e 
feriados. Inúmeros exemplos de ações como esta sugerida podem ser 
acompanhados no Brasil e no mundo, inclusive a própria universidade já 
promoveu algumas ações parecidas em conjunto com o Governo Municipal, 
como o Dia Sem Carro. A baixo seguem algumas inspirações. Para 
complementar a ação, solicitamos que seja realizado um estudo para colocação 
de grandes faixas elevadas na própria avenida e também na Avenida Alberto 
Muller. 
• Colocação de uma faixa elevada na altura onde está sendo construído a Casa 
do Estudante da Univates, dificultando assim os motoristas a entrarem em alta 
velocidade na curva em direção a Avenida Talini. 
• Colocação de uma faixa elevada em frente ao Teatro da Univates, dificultando 
assim os rachas e manobras arriscadas que ocorrem nesse local;  
• Colocação de uma faixa elevada em frente ao bar Diretoria, dificultando assim 
os rachas e manobras arriscadas que ocorrem nesse local; 
• Colocação de duas câmeras, uma em direção a subida e outra em direção a 
decida em frente ao Teatro da Univates, para assim inibir os pessoas a 
continuarem a fazer rachas no local; 
 
CARLOS EDUARDO RANZI (Req. 529, 530, 531, 532 e 543/2020) 
 
Req. 529/2020 – Solicita ao Poder Executivo, a construção de escada concretada 
com corrimão na Rua das Jabuticabeiras, trecho entre a Rua Albino Kondorfer e 
Rua Ruy Moraes de Azambuja. 
 
Req. 530/2020 – Solicita o envio de ofício às integrantes da Chapa 2 (presidente 
Rita de Cássia Quadros da Rosa) que venceu a eleição ao Sindicato dos 
Professores Municipais de Lajeado, parabenizando-as pela eleição e desejando 
ótimo trabalho à frente desta importantíssima entidade. 
 
Req. 531/2020 – Solicita espaço para falar sobre a investigação do Ministério 
Público quanto à ligação da empresa Arki com o Prefeito de Lajeado, que está 
utilizando a empresa para apadrinhamentos políticos. 
 



Req. 532/2020 – Solicita ao Poder Executivo, o cumprimento da Lei Municipal 
nº 10.977/2020, que instituiu a Carteira de Identificação do Autista em Lajeado, 
que fora promulgada em 11 de março de 2020, tendo 90 para ser regulamentada 
pelo Poder Executivo e até o momento nada foi feito. 
 
Req. 543/2020 – Solicita ao Poder Executivo, informações acerca dos concursos 
públicos municiais, notadamente, se os mesmos irão ficar suspenso ou se há 
previsões dos candidatos serem chamados. 
 
SERGIO MIGUEL RAMBO (Req. 533, 534 e 535/2020) 
 
Req. 533/2020 – Solicita a Secretaria Municipal da Segurança Pública, que a 
mesma realize um estudo técnico de viabilidade para a implantação de câmaras 
de vigilância na Praça Clara Maria Schorr no Bairro Olarias e na Praça do Bairro 
Centenário. Justificativa: Moradores estão solicitando mais segurança nesses 
pontos específicos por se tratar de um local onde munícipes fazem suas 
caminhadas e estão se sentindo ameaçadas por meliantes que habitam o local. 
 
Req. 534/2020 – Solicita espaço no expediente para falar sobre: 
* Plantio de Árvores; 
* Gastos com dinheiro Público; 
* Transporte Público. 
 
Req. 535/2020 – Solicita a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, que 
verifiquem a situação da Rua Henrique Otto Scherer e o motivo da paralização 
da obra de colocação de tubos na via pública está parada a mais de 2 semanas. 
Justificativa: Moradores estão indignados com a situação porque quando chove 
a água atravessa a rua e invade casas. 
 
PAULO ADRIANO DA SILVA (Req. 544 e 545/2020 e Ind. 126) 
 
Req. 544/2020 – Solicita a Secretaria de Obras e Serviços Públicos, que tomem as 
medidas cabíveis e necessárias, a proteção das pessoas e veículos, em relação ao 
desbarrancamento na margem do Rio Taquari em vários pontos da cidade. 
Primeiramente gostaria de solicitar ao Senhor Prefeito que de uma atenção 
especial aos Pontos que desbarrancaram, pois eles estão mal sinalizados e com 
proteção nenhuma. A vida de nossos Munícipes é o fator mais importante que 
temos para zelar, então já que a Administração Municipal possui recursos em 
caixa, que tomem as devidas providências ao problema, porque o que vemos 
são outros Municípios já cuidando destes problemas e Lajeado deixando para 
trás este assunto. 
 
Req. 545/2020 – Solicita espaço para falar sobre os assuntos a seguir: 



* ARKI – Prestadora de Serviços; 
* UPA – Unidade de Pronto Atendimento. 
 
- SEOSP: Solicita a troca das luminárias queimadas, na Travessa da Caixa 
D’água no bairro Conservas, próximo ao n° 012. 
***************************************************************************************** 
        Sala Presidente Tancredo de Almeida Neves, 25 de agosto de 2020. 
 

 

 
 

 


