
     CÂMARA DE VEREADORES DE LAJEADO 
          Estado do Rio Grande do Sul 

 Sessão Ordinária realizada no dia   26/01/2021 

      BOLETIM Nº  004-01/2021 

               E X P E D I E N T E 

************************************************************************************ 
PODER EXECUTIVO: 
 
- PL nº  002-01/2021 – Autoriza o Município de Lajeado a receber em 
doação uma área de terreno urbano de propriedade de SFM Construção e 
Locação de Imóveis Eireli. 
 
- PL nº  003-01/2021 – Autoriza a contratação temporária de excepcional 
interesse público de 01 (um) farmacêutico. 
 
- PL nº  004-01/2021 – Autoriza a contratação temporária de excepcional 
interesse público de 10 (dez) agentes de combate às endemias. 
 
- PL nº  005-01/2021 – Autoriza a abertura de Crédito Especial. 
 
- PL nº  006-01/2021 – Autoriza a abertura de Crédito Especial. 
 
 - Ofício nº 0026-01/2021 - VETO ao PL CM nº 079-04/2020, que “Dispõe 
sobre o repasse do adicional de produtividade aos agentes comunitários 
de saúde do município e dá outras providências”. 
 
- Ofício nº 0027-01/2021 - VETO ao PL CM nº 045-04/2020, que “Altera 
dispositivos da Lei Municipal nº 10.424 de 29 de junho de 2017”. 
 
- Ofício nº 0047-01/2021 - VETO ao PL CM nº 006-04/2020, que “Dispõe 
sobre o fornecimento e instalação gratuita, pelas Concessionárias de 
serviço de Água, de válvulas de retenção de ar (eliminadores de ar), para 
hidrômetros a todos os imóveis comerciais e residenciais do Município de 
Lajeado e dá outras providências.” 
 
- Ofício nº 0050-01/2021 - VETO INTEGRAL o Projeto de Lei CM nº 018-
04/2020, que “Acrescentou o Parágrafo 1º ao Art. 2º da Lei 10.862, de 14 de 
Agosto de 2019, que Autoriza o Município a firmar Convênio, em âmbito 
do Sistema Único de Saúde – SUS, com a Sociedade Beneficência e 
Caridade de Lajeado – Hospital Bruno Born e dá outras providências” 



- Ofício 0025-01/2021 –  Em resposta ao ofício 565/2020 do vereador Carlos 
Eduardo Ranzi, a Secretaria da Administração informa os valores 
liquidados e pagos a todos veículos de comunicação no período de janeiro 
de 2017 a dezembro de 2020. 
 

- Ofício 0040-01/2021 –  Em resposta ao ofício 694/2020 do vereador Carlos 
Eduardo Ranzi, a Secretaria de Obras informa que até o momento o 
Programa Zeladoria nas Calçadas foi executado em quatro locais.   
 
- Ofício 0043-01/2021 –  Em resposta ao ofício 714/2020 do vereador Sérgio 
Miguel Rambo, a Secretaria da Saúde informa que no turno da noite três 
profissionais médicos atuam na UPA 24h.  Resposta ao Ofício nº 715/2020 
do Vereador Antônio Marcos Schefer a SESA informa que a Estratégia da 
Saúde da Família do bairro Olarias possui dois profissionais médicos fixos 
que atendem esta Unidade.  
 
- Ofício 0046-01/2021 –  Em resposta ao ofício 752/2020 do vereador Sérgio 
Miguel Rambo, a Administração Municipal agradece a indicação.  
************************************************************************************ 
MUNICIPAIS: 
 
 - Secretaria da Saúde convida os Senhores Vereadores para a apresentação 
do Relatório Municipal de Gestão da Saúde de Lajeado, relativo ao 3º 
Quadrimestre de 2020,  no dia 28 de janeiro às 9:00 horas no Plenário da 
Câmara de Vereadores.   
 
-  STHAS – Secretaria do Trabalho, Habitação e Assistência Social, em 
atenção ao Ofício nº 681-04/2020 sobre os trabalhos em relação aos 
moradores de rua. 
************************************************************************************ 
ANA RITA DA SILVA AZAMBUJA (Req. 091, 092 e 093/2021) 
 
Req. 091/2021 - Solicita ao Poder Executivo que sejam instaladas lixeiras 
públicas com vedação total nas partes inferior e laterais, com tampa e 
compartimento para lixo orgânico e lixo reciclável, inclusive que no 
próximo processo licitatório para aquisição de lixeiras públicas sejam 
exigidas estas especificações para a aquisição de lixeiras. 
 
Req. 092/2021 – Solicita espaço para falar sobre o abaixo-assinado em apoio 
ao Projeto de Lei CM nº 04/2020 que dispõe sobre a proibição da queima, 
soltura e manuseio de fogos de artifícios e artefatos pirotécnicos de alto 
impacto sonoro, tecnicamente classificados como “fogos de estampido” e 
“artigos explosivos”, no município de Lajeado. 



 
Req. 093/2021 – Solicita ao Poder Executivo, a poda de árvores junto à 
Travessa Sudbrack, nº 52, bem como que tome as providências necessárias 
para promover a substituição de poste de energia elétrica que corre risco 
de cair, limpeza da rua e ações contra a proliferação de ratos no local. 
 
ANTÔNIO MARCOS SCHEFER (Req. 094/2021 e Ind. 011) 
 
Req. 094/2021 – Solicita ao Poder Executivo/Senhor Prefeito 
Municipal/SESA para que seja informada a esta Casa Legislativa qual a 
previsão para abertura do Posto de Saúde no bairro Universitário, visto 
que os moradores reclamam de ter que se deslocar para outros bairros 
quando necessitam de atendimento, o que causa muitos transtornos 
principalmente na questão de locomoção. 
 
SEOSP: solicitando limpeza e roçada na Rua Comandante Wagner nas 
proximidades da residência nº 229 no bairro São Cristóvão. 
 
SEOSP: solicitando a pedido dos moradores que seja feito o calçamento da 
Rua General Osório parte que fica entre as Ruas Borges de Medeiros e Dr. 
Parobé no bairro Centro, pois o movimento de caminhões é intenso no 
local. 
 
SEMA: requerendo a colocação de veneno para baratas e ratos nos bueiros 
da Rua Rui Moraes de Azambuja, fundos das Florestal Alimentos S/A no 
bairro Montanha, solicitação está feita pelos moradores. 
 
SEOSP: solicitando a colocação de iluminação pública na rótula da Av. 
Carlos Kronhardt no bairro Conventos. 
 
SEOSP: solicitando o conserto das bocas de lobo localizadas na Rua 
Comandante Wagner esquina com a Rua Adão Ely no bairro São Cristóvão. 
 
SEOSP: reiterando a solicitação de 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: reiterando a solicitação de melhorias na calçada de passeio da Rua 
Pernambuco no bairro São Cristóvão, visto que as raízes de uma árvore 
acabaram causando estragos na mesma. 
 



SEOSP: reiterando a solicitação de que sejam tomadas as devidas 
providências quanto a uma parte de concreto que está em desacordo com 
o restante no Posto de Saúde do bairro São Cristóvão, visto o risco que o 
mesmo causa de acidentes no local. 
 
EDERSON FERNANDO SPOHR (Req. 095, 129 e Ind. 012) 
 
Req. 095/2021 – Solicita espaço para falar no pronunciamento sobre: 
Calçada de passeio; 
ERS 413; 
Frigoríficos; 
Ginásios; 
Progama 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; 
Terrenos públicos; 
Eleições 2020; 
Trânsito e vagas de estacionamento; 
Parque de Eventos do bairro Floresta e sua utilização; 
Acesso ao bairro Floresta na ERS 453; 
Excesso de leis; 
Projeto de lei dos foguetes. 
 
Req. 129/2021 - Solicita à Mesa Diretora, de acordo com o artigo 12, inciso 
I,  Letra a, Nro 1, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Lajeado, 
a instalação de ponto eletrônico para o controle da jornada de trabalho dos 
cargos de comissão lotados junto aos gabinetes dos vereadores (Diretor 
Parlamentar e Assessor Político) da Câmara de Vereadores de Lajeado. 
 
- Solicita à Agiluz troca de lâmpada na ERS 413, km 5, Nro 8771 no Bairro 
São Bento; 
 
- Solicita à Agiluz, troca de lâmpada na Rua Quinze de Novembro, 310, no 
bairro Centro. Primeiro posto da rua no lado esquerdo. Ps. Em 2020 esse 
poste teve a lâmpada foi trocada no mínimo 4 vezes; 
 



 - Solicita à Secretaria da Agricultura a limpeza e roçada do terreno baldio 
situado na Av. Senador Pasqualini, 2100 no Bairro Loteamento dos 
Médicos. 
 
SÉRGIO LUIZ KNIPHOFF (Req. 096, 097, 098 e 099/2021) 
 
Req. 096/2021 – Solicita ao Poder Executivo / Secretaria da Cultura, 
Esporte e Lazer, pedido de ajuda financeira destinada a patinadora 
lajeadense Kyara krumenauer Mota de Paula, 11 anos, para custear a 
participação no Campeonato Brasileiro a ser realizado na cidade de Santos 
- São Paulo, nos dias 26 de março a 09 de abril de 2021, a atleta irá competir 
em três modalidades: Free Dance - Solo Dance - Livre Individual. 
 
Req. 097/2021 – Solicita ao Poder Executivo / Secretaria da Cultura, 
Esporte e Lazer,   explicações sobre o funcionamento das Escolas de 
Futebol no município de Lajeado. 
 
Req. 098/2021 - Requer espaço para falar sobre os seguintes temas: 
- Covid, casos em Lajeado, Rio Grande do Sul, Brasil e Mundo. Alertar 
sobre avanços na vacinação; 
 - Duplicação da BR-386, acessos, viadutos e demais obras que implicam na 
mobilidade urbana da cidade; 
- Prestação de serviços de limpeza de fossa, desentupimento e 
hidrojateamento nas secretarias do município de Lajeado-RS, cuja 
investigação está sendo realizada pela DRACO e DEIC, com o nome de 
operação “Sussurro” 
 
Req. 099/2021 – Solicita ao Poder Executivo  que encaminhe cópias dos 
contratos relacionados à prestação de serviços de limpeza de fossa, 
desentupimento e hidrojateamento nas secretarias do município de 
Lajeado-RS, cuja investigação está sendo realizada pela DRACO e DEIC, 
com o nome de operação “Sussurro”. 
 
MOZART PEREIRA LOPES (Req. 100 e 101/2021) 
 
Req. 100/2021 – Solicita ao DAER a instalação de faixa de elevada na ERS 
413, próxima ao KM 04, no Bairro São Bento. 
 
Req. 101/2021 – Reitera ao Poder Executivo pedido de solução imediata 
para segurança dos usuários , nas ruas João Goulart, Rio Grande do Sul e 
Getúlio Vargas no Bairro Campestre. Solicita construção de rótula de 
acesso no referido ponto, devido ao grande número de acidentes que tem 
ocorrido neste local. 



 
CARLOS EDUARDO RANZI (Req. 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108 e 109 
/2021) 
 
Req. 102/2021 – Solicita o envio de ofício ao Ipê Saúde, melhorias no 
sistema de atendimento web e informações sobre a negociação de um 
profissional pago pelo município de Lajeado para auxiliar nesse sentido. 
 
Req. 103/2021 – Solicita ao Poder Executivo, quantos professores estão com 
ampliação de carga horária, e quantas horas isso representa no total. 
 
Req. 104/2021 – Solicita ao Poder Executivo, a capina na Rua João Unibaldo 
Neumann, no bairro São Cristovão. 
 
Req. 105/2021 – Solicita ao Poder Executivo,  que providencie a carta de 
serviços, nos moldes da Lei Federal nº 13460. 
 
Req. 106/2021 – Solicita ao Poder Executivo, reforçando o pedido feito 
através do protocolo nº 5438/2020, de 24/11/2020, para colocação de areia 
no campinho feito pela comunidade, no final da rua 25 de outubro, 
próximo ao nº 241, no bairro São Bento. 
 
Req. 107/2021 – Solicita ao Poder Executivo, o projeto de pavimentação da 
Avenida dos Ipês, bem como o cronograma de execução da obra.  
 
Req. 108/2021 -   Solicita ao  Poder Executivo,  que seja cumprida a Lei 
Municipal 10.517/2017 - Dispõe sobre a divulgação das listagens dos 
pacientes que aguardam por consultas com especialistas, exames e 
cirurgias na rede pública do Município de Lajeado. Também solicito que 
envie à esta Casa, respeitando o prazo regimental, as referidas listagens 
(quantidades) dos pacientes que aguardam por consultas com 
especialistas, exames e cirurgias na rede pública do Município de Lajeado, 
discriminando as quantidades por cada especialidade, tipos de exames e 
tipos de cirurgias. 
 
Req. 109/2021 – Solicita ao Poder Executivo, com urgência a finalização dos 
serviços da prefeitura na rua Henrique Otto Scherer, no Bairro Imigrante. 
 
 
 
ISIDORO FORNARI NETO (Req. 110 e 130/2021) 
 
Req. 110/2021 – Solicita  espaço no expediente para falar sobre:  



- Corsan  
- Plano Diretor no Município  
- 130 Anos da Cidade Lajeado. 
 
Req. nº 130/2021 - Solicita ao Poder Executivo, Sr. Prefeito 
Municipal/SEPLAN  para que façam uma análise com a possibilidade de 
alterar as exigências propostas, atualmente, para a aprovação de Projetos 
de construção, facilitando e agilizando desta forma a aprovação destes 
Projetos junto a Secretaria do Planejamento.   
 
PAULA THOMAS (Req. 111/2021) 
 
Req. 111/2021-  Espaço no expediente para falar sobre:  
- Água saneamento; 
- Segurança; 
- Mobilidade;   
- Saúde; 
- Educação. 
 
MÁRCIO DAL CIN (Req. 112/2021) 
 
Req. 112/2021 – Espaço no expediente para falar sobre os assuntos descritos 
a seguir: 
- Fundo Municipal de Previdência Social do Regime Próprio de - 
Previdência Social de Lajeado-FPSM/RPPS; 
 - Parecer nº 20.728 – TCE-RS - Aprovação de contas exercício ano 2018; 
- CORSAN; 
- Duplicação da BR 386 até Marques de Souza; 
- Mobilidade Urbana – Aplicativos de Transportes de Passageiros e 
entregas, 
- Taxis e Motoboys. 
 
HEITOR LUIZ HOPPE (Req. 113/2021) 
 
Req. 113/2021 - Requer espaço no Expediente para falar sobre: 
 - Relacionamento com Entidades e Instituições 
 - Aniversário do Município de Lajeado.  
 
ADRIANO ROSA (Req. 114/2021) 
 
Req. 114/2021 – Requerer espaço no Expediente. 
- Passarela sobre a ponte próximo a BRF 
- Ponte da Rua Arno Hury 



 -Agradecimento a Secretaria de Obras 
 
JONES BARBOSA DA SILVA (Req. 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122 
e 126/2021) 
 
Req. 115/2021 – Solicita a Secretaria de obras a troca de lâmpada queimada, 
Rua Venâncio Aires 889, Bairro Igrejinha. 
 
Req. 116/2021 -  Solicita a Secretaria de obras patrolamento na via, Rua 
Hermes Jaeger, Bairro Bom Pastor.  
 
Req. 117/2021 – Solicita a Secretaria do Meio Ambiente para a remoção de 
uma lixeira localizada na rua dos Eucaliptos, 49 Montanha, a lixeira se 
encontra em frente a este endereço mas no outro lado da rua o qual é uma 
pracinha. 
 
Req. 118/2021 -  Solicita a Secretaria de Obras para trocar a tampa de 
concreto da boca de lobo da Rua Venâncio Aires, Bairro Igrejinha número 
849. 
 
Req. 119/2021 -  Solicita  a Secretaria da Agricultura a poda de galhos de 
árvore localizada no pátio do posto de saúde do bairro São Cristóvão, Rua 
Fábio Brito de Azambuja, 124. 
 
Req. 120/2021 - Requer espaço no Expediente para falar sobre PROJETO 
DE LEI CM Nº 082-03/2019 e solicita o protocolo do mesmo.  
 
Req. 121/2021 – Solicita espaço para falar sobre melhorias de vias públicas 
no Município de Lajeado. 
 
Req. 122/2021 -  Solicita o envio de oficio ao CREAS - Centro de Referência 
Especializado de Assistência Social – Lajeado, setor de alta complexidade, 
solicitando informações referente ao número de vagas que são subsidiadas 
com recurso financeiro do município a idosos em clinicas geriátrica. 
 
Req. 126/2021 – Solicita o envio de oficio a Defesa Civil de Lajeado, 
solicitando em caráter de URGÊNCIA, uma vistoria na residência de 
Rejane Telvina Vitoria, Rua equador, número 44, bairro Nações, Lajeado. 
A casa se encontra em situação precária, a moradora já abriu dois 
protocolos na STHAS solicitando a ajuda de materiais de construção mas 
não foi atendida até a presente data, o ultimo protocolo com data de 
02/12/2020, número 25852/2020. 
 



ALEX SCHIMITT (Req. 123/2021) 

Req. 123/2021 – Requer  espaço para fala sobre os seguintes assuntos: 

- Governo digital; 

- Educação; 

- Saúde. 
 
DEOLÍ GRÄFF (Req. 124 e 125/2021) 
 
Req. 124/2021 – Requer espaço no Expediente para: 
- Aniversário de 130 anos de Lajeado; 
- Falar sobre a inauguração do poço artesiano da Corsan no Bairro Santo 
Antônio; 
- Encaminhar ofício à Secretaria de Planejamento e Urbanismo, para que 
informe sobre o andamento dos trabalhos e a previsão de conclusão das 
obras no Parque Ney Santos Arruda. 
 
Req. 125/2021 - Solicita que seja enviado ofício à Secretaria de 
Planejamento e Urbanismo, para que informe sobre o andamento dos 
trabalhos e se há previsão de conclusão das obras no Parque Ney Santos 
Arruda. 
 
LORIVAL EWERLING DOS SANTOS SILVEIRA (Req. 127 e 128/2021) 
 
Req. 127/2021 – Solicita espaço no Expediente para falar referente ao valor 
devolvido de recursos financeiros ao Executivo de R$ 3.663.854,63. 
 
Req 128/2021 - Solicita espaço no Expediente para falar sobre um novo 
poço que foi colocado em funcionamento no bairro Santo Antônio pela 
CORSAN (Companhia Riograndense de Saneamento), que irá minimizar 
o problema de falta de água no Bairro Santo Antônio.  
 
BANCADA PSDB E ALEX SCHMITT ( Ind. 013) 
 
 - Solicita a Mesa Diretora desta Casa Legislativa, a criação de Comissão 
Temporária, constituída por no mínimo 3 membros para analisar Contrato 
de Prestação Integral e as entregas de serviços prestados pela Corsan, nos 
termos do art. 65/3 do Regimento Interno. 
******************************************************************************************* 

      Sala Presidente Tancredo de Almeida Neves, 26 de  janeiro de 2021. 



 

 


