
        CÂMARA DE VEREADORES DE LAJEADO 
Estado do Rio Grande do Sul 

Sessão Ordinária realizada no dia 

08/09/2020 

BOLETIM Nº  032-04/2020 

E X P E D I E N T E 

***************************************************************************************** 
PODER EXECUTIVO: 
 
- PL nº  085-04/2020 – Autoriza a abertura de Crédito Suplementar.  
 
- PL nº  086-04/2020 – Autoriza a abertura de Crédito Suplementar. 
 

- Ofício n° 0407-04/2020 - Em resposta ao Ofício 364/2020 do vereador  Ederson 
Fernando Spohr, a SEDETAG esclarece que, desde a designação da servidora Bruna 
Salles, o SIM passou a realizar inúmeras ações no sentido de aperfeiçoar o serviço. 
Ademais, a SEDETAG destaca que a Ouvidoria do município não tem recebido 
reclamações por parte das empresas vinculadas ao SIM, e que além disso, o Secretário 
responsável  realizou visitas a diversos estabelecimentos, os quais não manifestaram 
reclamações quanto ao trabalho da servidora Bruna Salles. 
 
- Ofício n° 0418-04/2020 - Em resposta ao Ofício 370 e 373/2020 do vereador Carlos 
Eduardo Ranzi, em atenção ao ofício 370/2020,  a SEFA esclarece que o valor de R$ 
10.927.624,48  ainda não foi integralmente recebido, sendo que o repasse desse valor 
ocorrerá em quatro parcelas. Em relação ao ofício 373/2020 , a SEFA encaminha anexo 
tabela com análise da evolução de receitas correntes e tabela com informações 
referentes à utilização dos valores apurados em superávit em 2019. 
 
- Ofício n° 0422-04/2020 - Em resposta ao Ofício 372/2020 do vereador Carlos Eduardo 
Ranzi, a SEOSP esclarece que o problema da falta de água que atingiu parte do Bairro 
Conventos, foi pontual e, tão logo identificado o local do vazamento, foi restabelecido 
o abastecimento. 
 
- Ofício n° 0434-04/2020 - Em resposta ao Ofício 385/2020 do vereador Nilson do Arte, 
aos ofícios 386 e 387/2020 do vereador Fabiano Bergmann, ao Ofício 391/2020 do 
vereador Ildo Paulo Salvi, aos Ofícios 394 e 395/2020 do vereador Carlos Eduardo 
Ranzi, aos Ofícios 397 e 398 do vereador Lorival Ewerling dos Santos Silveira e ao 
Ofício 399/2020 do vereador Antônio Marcos Schefer, a Administração agradece as 
indicações e informa que as mesmas foram encaminhadas às Secretarias competentes 
para conhecimento e providências cabíveis. 
 



- Ofício n° 0436-04/2020 - Em resposta ao Ofício 383/2020 do vereador Sérgio Luiz 
kniphoff, a Administração Municipal informa que vem seguindo as regras das 
bandeiras estabelecidas  no Sistema de Distanciamento Controlado do Governo do Rio 
Grande do Sul. 
 
- Ofício n° 0437-04/2020 - Em resposta ao Ofício 388/2020 do vereador  Paulo Adriano 
da Silva, a SEFA informa que, desde o início da Pandemia, o Poder Executivo vem 
avaliando e tomando, na medida do possível, ações de suporte ao setor produtivo, 
sempre em constante diálogo com empresários e entidades representativas 
************************************************************************************* 
FEDERAIS: 
 
Coordenadoria Especial de Captação de Recursos – Assunto: Resposta  CE 
REGOVNH 4874/2020 Liberação de Recursos - Com relação ao desbloqueio , segue 
BSCA comprovação n° 06 e 07, comprovantes de pagamento ao fornecedor, bem como 
os comprovantes de retenções de tributos.  
  
Caixa Federal - CE nº 4874/2020/REGOV Novo Hamburgo – Assunto: 
Desembolso/FGTS – Liberação de parcela 05 - CT nº 2616.0505.372-01/2019 – 
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), referente ao Boletim de Solicitação 
de Movimentação de Recursos – BSCA – Solicitação nº 06 e 07. 
************************************************************************************************* 
CARLOS EDUARDO RANZI: (Projeto de Lei CM N° 045-04/2020) 
  
- Projeto de Lei CM N° 045-04/2020 – Altera dispositivos da Lei Municipal n° 10.424 
de 29 de Junho de 2017. 
 
ILDO PAULO SALVI: (Projeto de Lei substitutivo ao Projeto de Lei CM N° 029-
04/2020) 
  
- Projeto de Lei Substitutivo ao CM N° 029-04/2020 – Altera dispositivos da Lei n° 
10.894 de 30 de setembro de 2019, que “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”. 
***************************************************************************************** 
WALDIR SÉRGIO GISCH (Ind. 133) 
 
- Solicitamos ao Poder Executivo para que seja notificado o proprietário do terreno na 
Rua 17 de Dezembro, Setor 3, Quadra 32, Lote 83, no Bairro Hidráulica. A calçada de 
passeio está em péssimo estado de conservação, fazendo com os pedestres tenham que 
caminhar pela rua quando passam no local. 
 
EDERSON FERNANDA SPOHR (Req. 569/2020 e Ind. 134) 
 
Req. 569/2020 – 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; 
- Esportes. 
 
- Solicita a Agiluz troca de lâmpada no Loteamento Baviera no Bairro São Bento, em 
poste bem no final da rua Hugo Jacob Matjje, em frente a casa azul de dois pisos azul, 
sem número e casa marrom de dois pisos, sem número também. 
- Solicita a Agiluz troca de lâmpada na rua Theoblado Immich n° 40, no bairro 
Conventos. 
 
- Solicita a Sec. de Obras a manutenção e material para a rua Laudi João fleck, no bairro 
Floresta. 
 
- Solicita a Sec. de Obras poda de árvore em terreno público, localizado no setor 16, 
quadra 18, lote 742, no bairro Universitário. Tem grandes árvores na divisa com 
residências que em caso de queda ou quebra de galhos podem causar danos na casa. 
Em especial uma árvore que invade o terreno localizado na rua Nossa Senhora de 
Lurdes n° 236. 
 
- Solicita a Sec. de Obras a manutenção e material para a rua Henrique Lottermann, no 
bairro Moinhos D’água, em especial na altura do n° 300, próximo a lixeira pública. 
 
- Solicita a Sec. de Obras a abertura de valetas de bueiro na rua das Petúnias, próximo 
ao n° 104, no Loteamento Alles Gut, no bairro São Bento. 
 
- Solicita a Agiluz a instalação de suporte e luminária na rua Aloísio Franz, saindo da 
ERS da 413, Bairro São Bento, pois trocaram o poste e não reinstalaram, e os dois 
seguintes postes (2° e 3° postes da rua) seja trocado as lâmpadas, essas ficam ligando 
e desligando durante a noite. 
 
- Solicita novamente, depois de várias vezes, à Sec. de Obras reparar buraco na Rua 
Gerso Krohn n° 115. Quebrou um bueiro que atravessa debaixo da rua ocasionando 
tal buraco na lateral da via, bem em frente à saída de veículos de morador. 
 
- Solicita a Sec. de Obras o conserto de vazamento na rede de água da prefeitura, antes 
do hidrômetro, na rua Ângelo Pulita n° 303, casa 03 – Bairro Conventos. 
 



- Solicita a Sec. de Obras a manutenção na pracinha do Loteamento Monte Olimpo, 
bairro Bom Pastor. 
 
- Solicita a Sec. de Obras a manutenção da rua Aquilino Angelo Lazzaron, bairro 
Campestre. 
 
- Solicita a Sec. de Obras a manutenção das paradas de ônibus, na RS 113, em direção 
à Arroio do Meio. Elas estão depredadas, sujas e quebradas. 
 
- Solicita a SEMA que verifique a infestação de ratos na Rua das Nogueiras no bairro 
Moinhos D’água e tome as devidas providências. Vários moradores tem reclamado do 
surgimento de ratos em quantidade nunca vista antes. 
 
FABIANO BERGMANN (Req. 570/2020 e Ind. 135) 
 
Req. 570/2020 – Solicita espaço para falar sobre os trabalhos da Secretaria de Obras na 
cidade, sobre a saúde e a educação no município de Lajeado. 
 
- Solicita a instalação de faixa de elevada na Rua Nossa Sra. da Conceição, próximo ao 
entroncamento com a Av. Beira Rio, no Bairro Conservas. 
  
- Solicita a instalação de três lixeiras no novo Loteamento do Bairro Igrejinha.     

  
- Solicita a instalação de faixa de elevada na Rua Zeno Schmatz, próximo ao n° 280, no 
Bairro Bom Pastor. 
 
ANTÔNIO MARCOS SCHEFER (Req. 572, 573, 574 e 575/2020 e Ind. 136) 
 
Req. 572/2020 – Solicita ao Poder Executivo, uma ambulância a disposição 24 horas 
dos Postos de Saúde do município principalmente do bairro Montanha, visto que 
quando há a necessidade de pacientes irem fazer exames na Univates, os mesmos 
muitas vezes pessoas idosas não possuem condições para se deslocar até lá. 
 
Req. 573/2020 – Solicita ao Poder Executivo, que urgentemente que sejam tomadas as 
devidas providências quanto as pessoas que circulam na Praça da Matriz pedindo 
dinheiro, e até assaltando, pois os munícipes reclamam que não podem ir, nem levar 
seus filhos na mesma, visto que a maioria dos pedintes são dependentes químicos, o 
que faz com que se sintam inseguros com está situação. 
 
Req. 574/2020 – Solicita ao Poder Executivo e a RGE Sul, que sejam tomadas as devidas 
providências quanto a postes de iluminação pública que estão em precário estado de 
conservação, podendo ocasionar acidentes na Rua Paraguai no bairro das Nações e na 
Rua da Divisa no bairro Morro 25. 
 
Req. 575/2020 – Solicita ao Poder Executivo, que seja feita uma maior fiscalização 
referente as empresas que estão asfaltando e fazendo o calçamento das ruas do 
município de forma particular, visto que são diversas as reclamações dos moradores 



que alegam que quando há problemas, não tem a quem recorrer para que os mesmos 
sejam resolvidos. E também que seja obrigatório que as mesmas apresentem 
juntamente com o contrato uma Negativa da Prefeitura atestando que não possuem 
nenhum débito. 
 
- SEOSP: Solicita melhorias na entrada do posto de saúde localizado na Rua 1º de Maio 
no bairro São Bento, visto que os moradores reclamam que após o calçamento da 
mesma, foi esquecido de fazer um acesso no local. 
 
- 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 melhorias na calçada de passeio da Rua Pernambuco, no bairro São 
Cristóvão, visto que as raízes de uma árvore acabaram causando estragos na mesma. 
Imagens em anexo. 
 
SEOSP: Reitera a solicitação de substituição das paradas de ônibus localizadas nos 
endereços citados abaixo, visto que as mesmas estão em precário estado de 
conservação, causando transtornos aos usuários. 
Rua Capitão Pedro Siebra, no bairro Universitário. Imagem em anexo. 
Início da Rua Romeu Armange, no bairro Conventos. 
 
- SEOSP: Solicita o patrolamento e colocação de material (brita/saibro) na Rua Erna 
Bücker, no bairro Conservas. E também que seja estudada a possibilidade de ser feita 
uma abertura na extensão da mesma, visto que segundo os moradores isso facilitaria 
o tráfego no local. 
 
- SEOSP: Solicita o patrolamento e colocação de material (brita/saibro) nas ruas citadas 
abaixo visto que estão cheias de buracos dificultando a travessia nestes locais: 
Rua Santo Antoninho, no bairro Santo Antônio. 
Rua Eugênia Krist, no bairro Santo Antônio. 
 
- SEOSP: Solicita o patrolamento e colocação de pó de asfalto no lugar de saibro na Rua 
Luiza Stein, a pedido dos moradores no birro Jardim do Cedro. 
 
WALDIR BLAU (Req. 576/2020) 
 
Req. 576/2020 – Solicita espaço no expediente para falar sobre: 
- Covid 19; 
- Calçamento; 
- Cirurgias eletivas; 
- Placas de sinalização de nossos bairros. 
 
SERGIO MIGUEL RAMBO (Req. 577/2020) 
 
Req. 577/2020 – Solicita espaço no expediente para falar sobre: 



- Transporte coletivo; 
- Investimentos; 
- Saúde; 
- Educação. 
 
MARIELA PORTZ (Req. 578/2020) 
 
Req. 578/2020 – Solicita espaço no expediente para falar sobre: 
- Pandemia Covid-19; 
- Volta as aulas; 
- Saúde Pública; 
- Arki. 
 
NILSON DO ARTE (Req. 579 e 580/2020 e Ind. 137) 
 
Req. 579/2020 – Solicita o espaço para falar sobre: 
- Setembro Amarelo; 
- Chafariz; 
- Investimento na Benjamin Constant; 
- Agradecimentos. 
 
Req. 580/2020 – Requer o envio de ofício a RGE Sul Distribuidora de Energia S/A, 
solicitando explicações quanto ao destino das lâmpadas e acessórios, substituídos 
pelas novas 700 lâmpadas de (Led), na iluminação pública das ruas de nossa cidade. 
 
- Reitera o pedido de patrolamento e colocação de material nas ruas onde passa o 
ônibus no Bairro Santo Antônio. 
 
- Reitera o pedido de recolhimento de lixo nas ruas do Bairro Moinhos. 
 
ILDO PAULO SALVI (Req. 581/2020) 
 
Req. 581/2020 – Solicita espaço no expediente para falar sobre: 
- Iluminação pública; 
- Calçadas; 
- COVID 19; 
- Saneamento básico. 
 
ERNANI TEIXEIRA DA SILVA (Ind. 138) 
 
- Solicita o patrolamento e a colocação de material (brita e saibro), urgentemente na 
Rua Willi Johann, Bairro Jardim do Cedro, pois há muitas valetas e buracos, devido a 
isso, os moradores da mesma, não conseguem entrar com seus veículos nas suas 
garagens. 
 
- Solicita uma avaliação e em seguida, o conserto da estrutura na ponte do Saraquá, 
sentido bairro-centro, pois na passarela dos pedestres a estrutura está bastante 



danificada, isso, devidos às enchentes, por isso, o conserto se faz necessário para maior 
segurança aos pedestres que por ali passam diariamente. 
 
CARLOS EDUARDO RANZI (Req. 582, 583 e 584/2020) 
 
Req. 582/2020 – Solicita ao Poder Executivo, por quais motivos os moradores de 
Lajeado que foram atingidos pela maior cheia dos últimos tempos ainda não estão 
aptos a realizarem o saque do FGTS – mesmo tendo sido reconhecido o estado de 
calamidade pública há meses – e considerando que municípios vizinhos como Estrela 
e Arroio do Meio já finalizaram os procedimentos administrativos e beneficiariam a 
população. 
 
Req. 583/2020 – Solicita que seja oficiado a Caixa Econômica Federal, solicitando por 
quais motivos os moradores de Lajeado que foram atingidos pela maior cheia dos 
últimos tempos ainda não estão aptos a realizarem o saque do FGTS – mesmo tendo 
sido reconhecido o estado de calamidade pública há meses – e considerando que 
municípios vizinhos como Estrela e Arroio do Meio já finalizaram os procedimentos 
administrativos e beneficiariam a população. 
 
Req. 584/2020 – Solicita espaço para falar sobre a investigação do Ministério Público 
quanto à ligação da empresa Arki com o Prefeito de Lajeado e sobre a criação de um 
camelódromo. 
 
SÉRGIO LUIZ KNIPHOFF (Req. 585/2020) 
 
Req. 585/2020 – Solicita espaço para falar sobre a situação da Covid 19 na cidade 
Lajeado e Região e sobre a programação de retorno às aulas na cidade de Lajeado. 
************************************************************************************************ 
        Sala Presidente Tancredo de Almeida Neves, 08 de setembro de 2020. 
 


