
        CÂMARA DE VEREADORES DE LAJEADO 
          Estado do Rio Grande do Sul 

   Sessão Ordinária realizada no dia   01/09/2020 

      BOLETIM Nº  031-04/2020 

               E X P E D I E N T E 

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

- PL nº  80-04/2020 – Autoriza a abertura de Crédito Suplementar. 
 
- PL nº  81-04/2020 – Autoriza a abertura de Crédito Suplementar. 
 
- PL nº  82-04/2020 – Autoriza a abertura de Crédito Suplementar.   
 
- PL nº  83-04/2020 – Autoriza a abertura de Crédito Suplementar.  
 
- PL nº  84-04/2020 – Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício 
de 2021. 
 
 - Ofício nº 435-04/2019 GAP -  Veto a Lei nº 11.052 de 26 de agosto de 2020, 
que “ Institui o Plano Diretor de Lajeado”.  
 
- Ofício n° 148-04/2020 - Em resposta ao Ofício 299/2020, do vereador Lorival 
Ewerling dos Santos Silveira, a SESA/GAB agradece a sugestão e informa que 
no ano de 2019, os agentes administrativos de saúde e os coordenadores das 
Unidades de Saúde participaram de cursos para aperfeiçoamento nos 
atendimentos de saúde. 
 

- Ofício n° 149-04/2020 -  Em resposta ao Ofício 400/2020, do vereador Sergio 
Miguel Rambo, a SESA/GAB informa que as fisioterapias domiciliares são 
fornecidas somente para casos graves, de pessoas que se encontram acamadas 
e que com a  chegada da Pandemia foram obrigados a cancelar todos os 
atendimentos considerados efetivos. 
 
- Ofício n° 150-04/2020 - Em resposta ao Ofício 374/2020, do vereador Waldir 
Blau, a SESA/GAB informa que os serviços de agendamentos de fisioterapias 
seguem funcionando normalmente, porém, neste momento de Pandemia, 
somos autorizados a atender somente dois pacientes por hora, com o intuito 
de evitar aglomeração e manter a segurança de nossos pacientes. 
 



- Ofício n° 151-04/2020 - Em resposta ao Ofício 401/2020, do vereador Lorival 
Ewerling dos Santos Silvera, a SESA/GAB informa que já está em andamento, 
na Secretaria da Saúde, a implantação de serviço de agendamento eletrônico. 
 
- Ofício n° 155-04/2020 - Em resposta ao Ofício 407/2020, do vereador Waldir 
Blau, a SESA/GAB informa  que a testagem rápida não está indicada, salvo 
para fins de pesquisa, visto que, por se tratar de um teste marcador de 
anticorpos ( que surgem após a evolução da doença), não identifica a doença 
no período de incubação, nem no quadro agudo. 
 
- Ofício n° 156-04/2020 - Em resposta ao Ofício 412/2020, do vereador Sergio 
Miguel Rambo, a SESA/GAB  informa que não tem conhecimento desta 
informação, de que pessoas ficam internadas na UPA de 22 a 30 dias, até 
porque a UPA não comporta este tipo de atendimento. 
***************************************************************************************** 
ESTADUAIS: 
 
- Procedimento nº 00802.001.037/2020 – De ordem do Promotor Sérgio 
Diefenbach, em atenção ao Ofício 348-04/2020 do vereador Carlos Eduardo 
Ranzi, informo-lhe  que não há expediente em tramitação sobre a questão da 
péssima prestação de serviços das empresas de telefonia móvel/internet no 
Bairro Conventos. 
***************************************************************************************** 
ANTÔNIO MARCOS SCHEFER: (Projeto de Lei CM N° 044-04/2020) 
  
- Projeto de Lei CM N° 044-04/2020 – Denomina de Simão Romeu Walker a 
Rua B localizada no Loteamento Jardim do Cedro III, no Bairro Jardim do 
Cedro. 
***************************************************************************************** 
SERGIO LUIZ KNIPHOFF (Req. 546/2020) 
 
Req. 546/2020 – Solicita espaço para falar sobre o coronavírus na região e o 
possível retorno às aulas. 
 
FABIANO BERGMANN (Req. 547/2020 e Ind. 127) 
 
Req. 547/2020 – Solicito espaço para falar sobre saúde, educação e as obras 
realizadas no município de Lajeado. 
 
- Solicito a Administração Municipal/Departamento de Trânsito, a construção 
de um quebra molas na Avenida dos Quinze, em frente aos Correios no Bairro 
Florestal. É muito importante e necessário a construção deste quebra molas, 
devido a entrada e saída de caminhões à agência dos Correios e também ao 



alto fluxo de veículos que usa esta Avenida para acessar aos Bairros Florestal e 
Americano vindos da RS 130. 
 
ANTÔNIO MARCOS SCHEFER (Req. 548 e 566/2020 e Ind. 128) 
 
Req. 548/2020 – Solicita ao Poder Executivo, que seja estudada a possibilidade 
das pessoas do grupo de risco, principalmente os idosos, de agendar suas 
consultas por telefone durante este período de pandemia, visto que isso 
diminuiria a possibilidade de contágio do COVID-19 pelos menos nos postos 
de saúde. 
 
Req. 566/2020 – Solicita o envio de ofício a todos os Deputados Estaduais com 
assento da bancada do MDB, em forma de Moção de Repúdio ao Projeto de 
Lei nº 184/2020, de autoria do Poder Executivo Estadual referente as 
alterações relacionadas ao IPVA (alterações na Lei n° 8.115/85). Com a 
aprovação do referido projeto de Lei, altera a isenção do imposto para os 
proprietários de veículos automotores terrestres usados fabricados há mais de 
20 anos, que passa a ser para aqueles fabricados há mais de 40 anos. 
 
SEOSP: Solicita o conserto das calçadas de passeio localizadas na Av. Benjamin 
Constant, proximidades da Construtora Zagonel, no bairro Centro, visto que 
devido ao estado que se encontram podem haver acidentes no local. 
 
SEOSP: Solicita a construção de calçadas de passeio na Rua Bento Rosa, 
proximidades da interseção com a Av. Décio Martins Costa, no bairro 
Hidráulica, visto que os munícipes reclamam que em dias de chuva tem que 
caminhar no meio da rua, devido ao barro no local. Imagens em anexo. 
 
SEOSP: Solicita que sejam tomadas as devidas providências quanto a valetas 
localizadas nos fundos da Arena Alviazul no bairro Floresta, visto a grande 
extensão das mesmas podendo gerar problemas futuros no local. Imagens em 
anexo. 
 
SEPLAN/Trânsito: Solicita que seja feita a colocação de placas de sinalização 
indicando o nome das ruas que se encontram sem, no bairro São Bento e 
demais bairros do município que se estão na mesma situação, pois segundo os 
moradores a falta de identificação das mesmas, está dificultando até a entrega 
de correspondências pelo Correio. 
 
WALDIR SÉRGIO GISCH (Ind. 129) 
 



- Solicitamos ao Poder Executivo para que seja notificado o proprietário do 
terreno na Rua Aracajú, Setor 8, Quadra 126, Lote 19 no Bairro Universitário, o 
mato está altíssimo causando a proliferação de ratos e insetos no local. 
 
- Solicitamos ao Poder Executivo que notifique a Empresa de Telefonia OI para 
que efetue a troca do poste de sustentação dos cabos telefônicos, o mesmo está 
localizado na Rua Campos Sales nº 114 no Bairro São Cristóvão. O referido 
poste está em péssimo estado de conservação, com risco de queda do mesmo. 
 
ARILENE MARIA DALMORO (Req. 549/2020) 
 
Req. 549/2020 – Solicita espaço para falar sobre Transporte Público e 
sinaleiras.  
 
EDERSON FERNANDO SPOHR (Req. 550 e 551/2020 e Ind. 130) 
 
Req. 550/2020 – Solicita a Secretaria de Educação e a Secretaria da Fazenda, 
como serão pagas as horas de trabalho devidas pelas monitoras e monitores de 
creches do município de Lajeado. 
 
Req. 551/2020 – 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. 
 
– Solicita novamente à Agiluz, 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 roçada na ERS 413, no travessão, logo após o campo dos Estudiantes.  
 
– Solicita à Secretaria de Obras roçada URGENTE (já foram feitas 3 
solicitações) no setor 16, quadra 40, lote 12, pois o mato tomou conta 
possibilitando o surgimento de insetos e animais peçonhentos. 



 
– Solicita ao trânsito vaga de estacionamento rotativo 15 minutos em frente a 
loja Juliana Conte Chocolatier na Rua Dr. Germano Berner n° 299 – sala 102, no 
centro. Em função da proximidade com o centro e não sendo área azul, os 
carros permanecem estacionados o dia todo impossibilitando a chegada de 
cliente e fornecedores. 
 
– Solicita a Agiluz, novamente, troca de lâmpadas na Rua Carlos Seno Sieben, 
bairro Floresta, uma entre o n° 103 e 115 e a outra do lado do mercado gaúcho. 
 
– Solicita a Secretaria de Obras, arrumar as estradas para Alto Conventos pois 
estão muito esburacadas e perigosas. 
 
– Solicita a Agiluz que coloque poste e luminária na ponte do Arroio Saraquá e 
troque lâmpada do primeiro poste depois da ponte, sentido centro/bairro. 
 
– Solicita à Sec. de Obras, poda de árvore na rua Alípio Miguel Sonico n° 75– 
Pro Bairro. A árvore está invadindo metade da rua, impossibilitando 
passagem de veículos e inclusive de pedestres. 
 
– Solicita à SESP pintura do meio fio na rua Rua Pinheiro Machado n° 390, na 
loja Maça e Canela. 
 
– Solicita à Sec. de Obras, o 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 Beno Scherer, Bairro Moinhos D’água, nos n° 184 
e 222. 
 
– Solicita à SESP a implementação de redutor de velocidade na Rua Beijo Flor, 
próximo ao n° 245, no bairro Universitário. 
 
– Solicita, novamente a Sec. de Obras, que seja feito conserto, urgentemente, na 
antiga pavimentação da Av. Auri Stürmer, no bairro Moinhos D’agua. 
 
– Solicita à SESP, estudo de viabilidade de redutor de velocidade na Rua 
Moraes de Azambuja. 
 
– Solicita à SESP, estudo de viabilidade de redutor de velocidade na Rua 
Henrique Eckharth, pela altura do n° 500, no bairro Floresta. 
 



– Solicita novamente à Sec. de Obras, que seja feito conserto, urgentemente, no 
asfalto na rua Galpão de Barro n° 137, no bairro Campestre. 
 
– Solicita novamente à SEMA, a detetização ou similar, visando o combate aos 
mosquitos nos Bairros São Bento e Moinhos D’água. Muitas pessoas estão 
reclamando dos insetos nos dois bairros, em especial a rua das Petúnias em 
São Bento. 
 
– Solicita a Sec. de Obras a 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 a Agiluz novamente troca de lâmpadas na Rua Dinah Melo de 
Oliveira Urigh n° 186, no Bairro Bom Pastor. 
 
– Solicita à Agiluz novamente troca de lâmpadas na Rua Auri Sturmer, n° 1062 
(2° e 4° poste saindo da Benjamin) no bairro Moinhos D’água. 
 
– Solicita a Sec. de Obras reparos na Praça da Rua Ceará, no Alto do Parque, 
melhorias na iluminação, colocação de areia no campo e troca das redes das 
goleiras. 
 
MARIELA PORTZ (Req. 552/2020) 
 
Req. 552/2020 – Solicita espaço no expediente para falar sobre: 
- Segurança Pública em nosso Município; 
- Saúde Pública em nosso Município; 
- Empresas terceirizadas da Prefeitura Municipal. 
 
CARLOS EDUARDO RANZI (Req. 553, 554 e 555/2020) 
 
Req. 553/2020 – Solicita espaço para falar sobre a investigação do Ministério 
Público quanto à ligação da empresa Arki com o Prefeito de Lajeado. 
 
Req. 554/2020 – Solicita ao Poder Executivo, informações acerca da Lei 
Municipal 10.900/2019, a qual dispõe sobre a adoção  das  casas  localizadas  
no Parque Histórico Municipal, informando quais foram os resultados obtidos 
com esta legislação. 
 
Req. 555/2020 – Solicita o envio de ofício, juntamente com abaixo-assinado em 
anexo, à empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para que a mesma passe a 
entregar correspondências nas Ruas A, D, Canadá e Maria Francisca Dutra, 
localizadas no bairro Jardim do Cedro. 



 
ERNANI TEIXEIRA DA SILVA (Req. 556/2020 e Ind. 131) 
 
Req. 556/2020 – Solicita ao Prefeito Municipal, que notifique o proprietário do 
terreno localizado na Rua Nonoai, em frente ao nº 544, no Bairro Universitário, 
para que o mesmo providencie a construção da calçada de passeio, pois os 
pedestres s obrigam a transitar na pista de rolamento, por falta da mesma, o 
que poderá ocasionar graves acidentes. Foto Anexa. 
 
- Solicita o conserto do calçamento na Rua Cap. Pedro Siebra, junto ao 
campinho na área verde no Bairro Universitário. Foto Anexa. 
 
- Solicita urgentemente o conserto do calçamento na Rua Cap. Pedro Siebra, 
esquina com a Rua Pedro Petry, no Bairro Universitário. Pedido este, já 
solicitado há mais tempo e é necessário o conserto do mesmo, pois há um 
buraco enorme em frente a parada de ônibus, praticamente intransitável. Foto 
Anexa. 
 
- Solicita a troca da parada de ônibus por uma nova, na Rua Cap. Pedro Siebra, 
esquina com a Rua Pedro Petry, Bairro Universitário, pois a mesma está 
danificada e sem banco. Foto Anexa. 
 
- Solicita ao Departamento de Trânsito, a instalação de uma faixa elevada ou 
quebra-molas, na Rua Cap. Pedro Siebra, esquina com a Rua Arvorezinha, no 
Bairro Universitário. Reivindicação esta, dos moradores das referidas ruas. 
Foto Anexa. 
 
- Solicita a colocação de material (brita e saibro), na Rua Das Indústrias, s/nº, 
em frente ao Prédio Comercial do Sr. Roque Beuren, no Bairro Conventos. 
 
- Solicita ao Departamento de Trânsito, a instalação de uma faixa elevada, na 
Rua Pedro Petry, esquina com a Rua Cap. Pedro Siebra, em frente ao prédio de 
nº 579 no Bairro Universitário, pois o tráfego é intenso, os veículos passam em 
velocidade avançada. Foto Anexa. 
 
- Solicita ao Departamento de Trânsito, para que seja recolocada a placa 
indicativa, da Rua Iraí, no Bairro Universitário, para facilitar desde a 
localização da comunidade até a prestação de um serviço eficiente por conta 
dos correios. Foto Anexa. 
 
ILDO PAULO SALVI (Req. 557/2020) 
 



Req. 557/2020 – Solicita ao Prefeito Municipal, Sr. Marcelo Caumo e ao 
Secretário de Obras e Serviços Públicos, Cassiano Jung, a avaliação e estudo de 
viabilidade em ampliar a iluminação pública no entorno e interior dos 
condomínios Novo Tempo I e Novo Tempo II. A citada melhoria na 
iluminação reforça segurança e conforto da população dos condomínios e 
demais usuários e trabalhadores do novo posto de saúde e da nova EMEI 
Santo Antônio. 
 
SERGIO MIGUEL RAMBO (Req. 558, 559, 560 e 561/2020) 
 
Req. 558/2020 – Solicita espaço no expediente para falar sobre Saúde e 
Segurança. 
 
Req. 559/2020 – Solicita a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, 
que informem qual o real problema da caixa de água no Bairro Centenário, 
perto do campo do gringo, pois temos relatos e até vídeos de moradores onde 
é visível o desperdício de água, inclusive derramou água o final de semana 
inteiro, isso quando não falta água no bairro. 
 
Req. 560/2020 – Solicita a Secretaria Municipal da Fazenda que informe: 
- Quantas empresas se instalaram em Lajeado nos últimos 24 meses. 
- Quantas são micro empreendedor individual (meis) e quantas fecharam. 
- Quantas estão inadimplentes com a municipalidade. 
- E quais os principais motivos que alegam na hora do fechamento. 
 
Req. 561/2020 – Solicita a Secretaria Municipal do Planejamento e Urbanismo 
que informem: 
- Qual a situação do calçamento da Rua 25 de Fevereiro, pois se trata de uma 
importante ligação da BR até a Av. Benjamin Constant, precisamos que a 
mesma seja concluída em 100%. 
- Que informem como está o andamento para fazer o calçamento da Rua Arno 
Eckerdt no bairro Conventos, segundo relato dos moradores faltaria apenas 1 
assinatura, os mesmos estão dispostos a fazer um abaixo assinado caso não 
seja tomada alguma atitude por parte do Poder Executivo. 
- Pedimos para que a Prefeitura faça parte do calçamento que falta da Rua 
Bom Retiro divisa com o Bairro Centenário, por se tratar de um corredor de 
ônibus e de extrema urgência que a obra saia do papel. 
 
WALDIR BLAU (Req. 562 e 563/2020) 
 
Req. 562/2020 – Solicita o envio de ofício a Gerência do Banrisul, para ver da 
possibilidade de reabertura do Posto Banrisul do bairro São Cristóvão, devido 
a muitas pessoas solicitar a volta deste atendimento. 



 
Req. 563/2020 – Solicita espaço no expediente para falar sobre a volta dos jogos 
de futebol. 
 
NILSON DO ARTE (Req. 564/2020 e Ind. 132) 
 
Req. 564/2020 – Solicita espaço para falar sobre: 
- LOA; 
- Arki; 
- Poço artesiano. 
 
- SEOSP: Solicita o conserto dos buracos na Av. Senador Alberto Pasqualini, 
trecho entre a Sabiá e a ponte de ferro, no Bairro Universitário. 
 
- SEOSP: Reitera o pedido para fazer uma faixa de travessia de pedestres na 
Av. Senador Alberto Pasqualini em frente ao Senai, de uma parada de ônibus 
a outra. 
 
- SESP: Solicita a instalação de um semáforo para pedestres na Av. Benjamin 
Constant, entre o posto de combustíveis Faleiro e a parada de ônibus do 
DAER. 
 
PAULO ADRIANO DA SILVA (Req. 565/2020) 
 
Req. 565/2020 – Solicita espaço para falar sobre os assuntos a seguir: 
- Iluminação Pública; 
- Manutenção das Estradas; 
- Pavimentação da Rua Rio Grande do Norte; 
- Desbarrancamento das Margens do Rio Taquari; 
- Plano Diretor; 
 
LORIVAL EWERLING DOS SANTOS SILVEIRA (Req. 567 e 568/2020) 
 
Req. 567/2020 – Solicita espaço no expediente para falar sobre Doação de 
Órgãos. 
 
Req. 568/2020 –  Solicita o envio de Ofício a Anatel – Agência Nacional de 
Telecomunicações para que faça a melhora do sinal de telefonia celular no 
Bairro Floresta e no Bairro Conventos devido a ser próximo ao centro da 
cidade e não conseguirem se comunicar devido ao sinal. 
***************************************************************************************** 
        Sala Presidente Tancredo de Almeida Neves, 01 de setembro de 2020. 


