
     CÂMARA DE VEREADORES DE LAJEADO 
          Estado do Rio Grande do Sul 

 Sessão Ordinária realizada no dia   02/02/2021 

      BOLETIM Nº  005-01/2021 

               E X P E D I E N T E 

************************************************************************************ 
PODER EXECUTIVO: 
 
- PL nº  007-01/2021 – Autoriza a doação de bens móveis à Sociedade 
Lajeadense de Atendimento à Criança e ao Adolescente – SLAN. 
 
- PL nº  008-01/2021 – Autoriza o Poder Executivo alterar destinação de 
três imóveis de propriedade do Município de Lajeado. 
 
- PL nº  009-01/2021 – Autoriza a contratação temporária de excepcional 
interesse público de 02 (dois) motoristas e 01 (um) motorista de veículo 
pesado. 
 
- PL nº  010-01/2021 - Autoriza a contratação temporária de excepcional 
interesse público de 11 (onze) Auxiliares de Administração. 
 
- Ofício 044-01/2021 –  Em resposta ao Ofício 737/2020 do vereador 
Antônio Marcos Schefer, a Secretaria de Saúde (SESA) informa que não 
houve falta ou indisponibilidade do medicamento utilizado para 
tratamento da tireoide. 
 
- Ofício 045-01/2021 –  Em resposta ao Ofício 738/2020 do vereador 
Carlos Eduardo Ranzi a Secretaria da Cultura, Esporte e Lazer (SECEL) 
informa que são de responsabilidade da Administração Municipal as 
quadras esportivas do Parque do Imigrante, do Centro Esportivo 
Municipal e do Ginásio Nelson Francisco Brancher. Além disso, informa 
que anualmente é publicado Decreto fixando as tarifas de ocupação 
destes espaços. Quanto ao procedimento de reserva desses locais, a 
SECEL esclarece que o mesmo é realizado através de protocolo aberto 
pelo interessado. Os pagamentos são feitos por meio de boleto bancário, 
sendo que mensalmente é feita verificação das quitações a fim de evitar 
inadimplementos. 
 
 
 



- Ofício 053-01/2021 –  Em resposta ao Ofício 755/2020 do vereador  
Carlos Eduardo Ranzi, a Secretaria da Educação informa que as 
atividades dos Projetos Vida estão temporariamente suspensas devido às 
medidas preventivas adotadas em decorrência da pandemia de COVID-
19.   
************************************************************************************ 
MOZART PEREIRA LOPES (Req. 131/2021 e Ind. 014) 
 
Req. 131/2021 – Solicita espaço para falar sobre serviços realizados na 
cidade, sobre a saúde e a educação no município de Lajeado. 
 
Solicita a Administração Municipal/Dep. da Agricultura, a poda próxima 
a luminária, na Rua: Liberato Salzano Vieira da Cunha, esquina com a 
Rua: Tiradentes, próximo ao portão de entrada da Secretaria do Meio 
Ambiente. 
 
EDERSON FERNANDO SPOHR (Req. 132/2021 e Ind. 015) 
 
Req. 132/2021 – Requer à Mesa Diretora, espaço para falar sobre: 
Saúde; 
Educação; 
Obras; 
Trânsito; 
Segurança; 
Fiscalização. 
 
Solicita à Secretaria de Obras roçada nos terrenos baldios da Rua Orlando 
Sieben no bairro São Bento; 
 
Solicita à Secretaria de Obras limpeza dos bueiros da Rua Orlando Sieben 
no bairro São Bento; 
 
Solicita à Agiluz a troca de lâmpadas ou possível conserto na parte 
elétrica de 2 postes na Rua Orlando Siebben, 556 no Bairro São Bento. Na 
frente e na lateral dessa casa. Esses postes estão sem luz já há vários 
meses, inclusive já solicitamos várias vezes essa demanda; 
 
Solicita à Secretaria de Obras melhorias na entrada do Posto de Saúde do 
Bairro São Bento. Em dias de chuva ocorrem poças e barro demasiado no 
local. O ideal seria um novo acesso. 
 
ANA RITA DA SILVA AZAMBUJA (Req. 133, 134, 135, 136, 137 e 
138/2021) 



 
Req. 133/2021 – Solicita à Secretaria do Meio Ambiente  que: 
a) informe quantos animais foram castrados nos últimos 6 anos pelo 
município e informe o nome das pessoas inscritas no Cadastro Único que 
tiveram o benefício de castrar seus animais gratuitamente junto à 
Secretaria do Meio Ambiente; 
b) informe todos os casos de maus tratos aos animais registrados nos 
últimos 6 anos junto à Secretaria e quais foram as medidas adotadas 
frente a cada caso; e 
c) informe o montante arrecadado com multas referentes a casos de maus 
tratos aos animais nos últimos 6 anos e o que foi feito com estes valores. 
 
Req. 134/2021 – Solicita à Secretaria do Meio Ambiente que seja 
averiguada a situação do cão (fotos em anexo) que encontra-se junto à 
residência localizada na Rua Paulo Bizarro, nº 28, bairro Morro Vinte e 
Cinco, e que se constatada irregularidades, sejam tomadas as 
providências cabíveis. 
 
Req. 135/2021 – Solicita ao Poder Executivo  que envie projeto de lei à esta 
Casa criando o Conselho de Usuários de Serviços Públicos com objetivo 
de acompanhar e participar na avaliação da qualidade, da efetividade e 
da satisfação com a prestação de serviços públicos bem como propor 
melhorias e contribuir na definição de diretrizes para o adequado 
atendimento aos usuários. 
 
Req. 136/2021 – Solicita ao Poder Executivo a manutenção e instalação de 
redutores de velocidade na Rua da Divisa. 
 
Req. 137/2021 - Solicita à Mesa Diretora que avalie a possibilidade de 
promover consulta pública com objetivo de avaliar a seguinte alteração 
do Plano Diretor de Lajeado, tendo em vista que o município possui mais 
de 1.500 imóveis e diversos locais da cidade necessitam de obras, 
reformas e equipamentos públicos: 
“A critério da Administração Municipal, em parecer técnico 
fundamentado, a área institucional poderá, após autorização legislativa, 
ser substituída por obras, reformas ou equipamentos comunitários, em 
locais a serem indicados pela Administração Municipal”. 
 
Req. 138/2021 – Solicita ao envio do Anteprojeto de Lei em anexo ao 
Poder Executivo, o qual “Dispõe sobre a divulgação da lista de ruas, em 
ordem prioritária, para execução de pavimentação pelo Programa de 
Pavimentação Comunitária”.  
 



PAULA THOMAS (Req. 139/2021) 
 
Req. 139/2021 –  Solicita  espaço  no   expediente  para   falar  sobre:  
Meio Ambiente; 
Segurança Pública; 
Mobilidade Urbana; 
Saúde / COVID – 19; 
Educação; 
Processos Legislativos; 
Eventos. 
 
SERGIO LUIZ KNIPHOFF (Req. 140, 141, 142, 143, 144, 145 e 159/2021) 
 
Req. 140/2021 – Requer espaço para debater sobre os seguintes temas: 
Covid: dados atualizados da pandemia e preocupações com a vacinação; 
Abertura das Escolas: os riscos e cuidados que precisam ser tomados em 
relação a abertura das escolas. 
 

Req. 141/2021 – Solicita uma cobrança do executivo municipal junto a 
empresa Expresso Azul em relação aos horários de ônibus na cidade de 
Lajeado. Os horários do Centro para os bairros são muito limitados, 
fazendo com que a população se obrigue a utilizar transporte de taxi ou 
aplicativos (Uber) para retornar aos bairros. Um exemplo são os horários 
do bairro do Centro para o Bairro Conventos, durante a semana o último 
horário de deslocamento é as 17:30, nos sábados é as 14 h. Já nos 
Domingos não existem horários. 
 
Req. 142/2021 - Solicita uma posição do Executivo em relação a quem foi 
destinado a tarefa, por parte da Prefeitura Municipal de Lajeado, de 
acompanhar a elaboração do projeto de duplicação da BR-386 junto a 
concessionária CCR ViaSul. 
 
Req. 143/2021 – Solicita ao Poder Executivo, cópia do projeto da segunda 
etapa da reforma do prédio da Prefeitura Municipal de Lajeado. 
 
Req. 144/2021 – Solicita ao Poder Executivo, uma atenção maior ao 
recolhimento de lixo no Porto dos Brudas, em Lajeado. Pela localização 
ser próxima ao Rio Taquari, todo e qualquer atenção é bem-vinda. O 
acúmulo de lixo nesse ponto é preocupante, com qualquer nível de 
precipitação pluviométrica esses resíduos podem chegar ao leito do rio 
comprometendo a biodiversidade dessas águas. 
 



Req. 145/2021 – Solicita ao Poder Executivo uma maior fiscalização em 
relação a manutenção de calçadas e áreas de circulação na cidade de 
Lajeado. O número crescente de lajotas soltas nas vias públicas pode 
ocasionar quedas e em períodos de chuva dificultam a locomoção dos 
pedestres. 
 
Req. 159/2021 - Reitera ao Poder Público Municipal de constituir uma 
equipe multidisciplinar de saúde escolar, para prestar assessoria e 
orientações sobre promoção de saúde para crianças e adolescentes. No 
passado se justificava pelas doenças de inverno. Hoje temos uma 
motivação maior, a pandemia do SarsCov2. Ajudaria na vigilância 
epidemiológica, cuidados básicos na contenção do contágio.  
Igualmente e paralelamente, requerer a constituição de um conselho de 
gestão de crise (pandemia) por bairro, com a participação da diretoria de 
escolas, representantes de professores, representantes de pais de alunos e 
representantes de alunos com mais de 10 anos.  Sua função seria de 
reavaliar a situação e segurança de alunos, professores e suas famílias de 
forma. 
 
MÁRCIO DAL CIN (Req. 147, 148, 149 e 150/2021) 
 
Req. 147/2021 – Solicita a Secretaria de Segurança Pública – 
Departamento de Trânsito de Lajeado, para realizar SERVIÇOS DE 
PINTURAS DE FAIXA DE SEGURANÇA PARA PEDESTRE no 
entroncamento da rua Irmão Emílio Conrado com as ruas 15 de 
Novembro e na rua Júlio Francisco Born. Solicitação feita por cidadão 
lajeadense. 
 
Req. 148/2021 – Solicita a Secretaria de Trabalho, Habitação e Assistência 
Social (STHAS), para que nos informe uma estimativa no que tange a 
quantidade de deficientes físicos (PCDs) e/ou com mobilidade reduzida. 
 
Req. 149/2021 – Solicita ao Executivo Municipal de Lajeado-RS, que 
informe a esta Casa Legislativa quais providências e correções tomada 
diante da recomendação feita pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE-
RS) no parecer nº 20.728, no Proc. nº 001220-02.00/18-0 – aprovação da 
Contas de Governo, no exercício de 2018. 
 
Req. 150/2021 – Solicita espaço no expediente do dia 02 de fevereiro de 
2021 para falar sobre os assuntos descritos a seguir: 
CORSAN; 
Manutenção da cidade; 
Resposta de requerimentos; 



Conselho Tutelar; 
Comissões.  
 
CARLOS EDUARDO RANZI (Req. 151, 152, 153, 154, 155/2021 e Ind. 
016) 
 
Req. 151/2021 – Solicita ao Poder Executivo, a previsão de instalação da 
academia ao ar livre na área cedida à associação de moradores do bairro 
Imigrante. 
 
Req. 152/2021 -  Solicita ao Poder Executivo, que informe se a Lei nº 
13.342, que trata sobre o adicional de insalubridade das agentes de saúde, 
é cumprida. 
 
Req. 153/2021 - Solicita ao Poder Executivo,  que seja disponibilizado no 
site onde a documentação, para adesão ao Programa Zeladoria nas 
Calçadas, deve ser entregue e protocolada. 
 
Req. 154/2021 - Solicita a Mesa Diretora, solicitando repasse de valor para 
os bombeiros de Lajeado, para ajudar a custear barco para a instituição. O 
valor estimado do barco é 27.500,00. 
 
Req. 155/2021 – Solicita ao Poder Executivo, qual o percentual do 
orçamento é comprometido com o pagamento dos servidores municipais. 
 
Solicita a limpeza do mato da rua Pe. Ericko Jacob Schmitz, Ivan Lopes 
Craide e Joaquim Francisco Silveira, no bairro Carneiros. 
 
JONES BARBOSA DA SILVA (Req. 156, 161 e 162/2021 e Ind. 017) 
 
Req. 156/2021-   Solicita espaço para falar sobre. 
Manutenção de vias 
Saúde publica 
Dedetização 
 
Req. 161/2021 -  Solicita ao Executivo para que informe sobre a suspensão 
de consultas, exames e cirurgias eletivas encaminhadas ao estado.   
 
Req. 162/2021 -  Solicita ao Poder Executivo, para que agilize a nomeação 
do secretário de trânsito.   
 
Solicita o patrolamento e manutenção da Rua Carlos Henrique Schmitt. 
 



Solicita a remoção de um pinheiro que se encontra na rua Primeiro de 
Maio, número 338, pois o mesmo oferece perigo a rede elétrica e as 
residências.    
 
Solicita que seja feito uma entrada com calçada para o posto de saúde do 
Bairro São Bento, Rua primeiro de Maio 6727. 
 
Solicita o patrolamento e manutenção da Rua amor perfeito, Bairro São 
Bento. 
 
Solicita a roçada e recolhimento de lixo verde que está tomando conta da 
parada de ônibus localizada na Rua Venâncio Aires, Bairro Igrejinha. 
 
Solicita o recolhimento de lixo verde na Rua José Bonifácio, número 678, 
Bairro Carneiros. 
 
Solicita a manutenção da parada de Ônibus localizada na ERS 130 Bairro 
santo André em frente a empresa TRATORPEÇAS MARIO. 
 
Solicita a limpeza e roçada de mato verde na praça do bairro centenário. 
 
Solicita a colocação de um quebra-molas na rua Carlos Gomes Bairro 
Centenário, nas proximidades da escola. 
 
Solicita patrolamento e manutenção da rua Miguel Paulus, Bairro 
Planalto. 
 
Solicita a dedetização por conta de infestação de mosquitos na Rua 
Getúlio Vargas 276, Bairro Campestre. 
 
Solicita limpeza de boca de lobo na Rua Leopoldo Buxel, número 140, 
Bairro campestre. 
 
Solicita roçada do terreno de área verde localizado na Rua Zulmira Laura  
Scherer, número 81, bairro campestre. 
 
Solicita a troca de lâmpada na Rua Joao Luiz da Rocha 339 e no poste ao 
lado deste, Bairro campestre. 
 
Solicita patrolamento da rua e limpeza das valas laterais da Rua Hermes 
Jaeger, Bairro Bom pastor. 
 



Solicita patrolamento e melhorias na rua Jorge Ricardo Stange, Bairro 
Bom Pastor. 
 
Solicita patrolamento e manutenção da Rua 25 de fevereiro, Bairro Bom 
pastor. 
 
Solicita a troca de lâmpada na rua José Romualdo Schnorr, número 210, 
Bairro Santo André. 
 
Solicita o recolhimento de móveis para descarte na Rua Rio de Janeiro, 
Bairro Santo André, número 318 e 210. 
 
Solicita que faça a troca de lixeiras na rua Rio de janeiro no Bairro Santo 
André. 
 
ISIDORO FORNARI NETO (Req. 160 e 167/2021) 
 
Req. 160/2021 – Solicita espaço no Expediente para se manifestar em 
relação ao falecimento do Dr. CHAO EN MING, Diretor Presidente da 
Companhia Minuano de Alimentos, ocorrido no ultimo sábado dia 30/01.   
 
Req. 167/2021 - Solicita ao Poder Executivo que se faça cumprir a Lei 
Municipal nº 10.861 de 13 de agosto de 2019, que: “Dispõe sobre posturas, 
organização e compartilhamento de infraestrutura pelos agentes que 
exploram os serviços de energia elétrica e de telecomunicações, e dá 
outras providências”. 
 
ANTÔNIO MARCOS SCHEFER (Ind. 018) 
 
SEOSP /SEGETAG: reiterando a solicitação de limpeza e roçada, na área 
verde localizada na Rua Salzano Vieira da Cunha em frente a Oficina 
Mecauto no bairro São Cristovão. 
 
SEOSP: Solicitando melhorias como patrolamento e colocação de matérias 
(brita/saibro), na parte onde acaba o calçamento na interseção entre a 
Rua Zeno Schmatz e a Rua Oscar Lottermann no bairro Montanha, pois 
segundo moradores as valestas que se encontram no local, estão 
dificultando a travessia de veículos. 
 
SEOSP: reiterando a solicitação de conserto do boeiro localizado na Rua 
das Gârdenias, proximidades da residência nº 167 no bairro São Bento, e 
também a limpeza das valetas que existem na mesma, pois em dias de 
chuva como não há escoamento a água acaba invadindo as residências. 



 
SEPLAN-Trânsito solicitando de que seja feita a colocação de um quebra-
molas ou de algum outro tipo de redutor de velocidade, na Rua Nicolau 
A. Junges, proximidades da residência nº413 no bairro Montanha, pois os 
moradores reclamam do perigo de acidentes principalmente no momento 
em que os veículos são retirados das garagens, pois o campo de visão é 
muito pequeno. 
 
SEOSP/SAURB: solicitando o recolhimento de lixo verde localizado na 
área verde da Rua Galpão de barro no Campestre , pois além de obstruir 
a passagem estão causando a proliferação de animais e insetos no local. 
 
SEOSP/SAURB: solicitando o recolhimento de aproximadamente 12 
pneus que encontram-se empoçando água e assim auxiliando a 
proliferação de insetos em um terreno baldio na Rua Tiradentes no bairro 
Centro. 
 
LORIVAL EWERLING DOS SANTOS SILVEIRA (Req. 163/2021 e Ind. 
18) 
 
Req. 163/2021 –  Solicita ao Poder Executivo para que seja colocada uma 
sinaleira na Avenida Benjamin Constant com a Rua Osvaldo Matias Eli, 
devido ao grande número de veículos e há vários acidentes que já 
aconteceram. 
 
Solicita que sejam concluídos os trabalhos de pista de caminhada, campo 
de futebol e cercamento da área verde do Bairro Jardim do Cedro ao final 
da Rua Albino Gontran Arruda. 
 
Solicita que seja feita a limpeza das calçadas de passeio Beira Rio dos dois 
lados em geral, devido a grande circulação de pessoas que se deslocam na 
mesma, trazendo assim mais segurança para as pessoas que ali 
transitarem. 
 
HEITOR LUIZ HOPPE (Req. 165/2021) 
 
Req. 165/2021 – Espaço no expediente para falar sobre: 
Limpeza e Roçada de vias públicas, praças e terrenos baldios; 
Iluminação Pública; 
Proliferação de mosquitos e baratas. 
 
ADRIANO ROSA (Req. 166/2021) 



Req. 166/2021 – Espaço no Expediente para falar sobre pedidos da 
população Lajeadense. 

ALEX SCHMITT (Req. 158/2021) 
 
Req. 158/2021 - Espaço para fala sobre os seguintes assuntos: 
 
Requerimento para abertura da comissão de revisão legislativa; 
Educação; 
Código de edificações; 
Liquida Lajeado. 
 
BANCADA PSDB E ALEX SCHMITT (Req. 146/2021) 
 
Req. 146/2021 - 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. 
 
ALEX SCHMITT, MÁRCIO DALCIN E EDER SPOHR (Req. 157/2021) 
 
Req. 157/2021 –  Solicita a Mesa Diretora a criação de comissão 
temporária especial, constituída por no mínimo 3 membros com escopo 
de realizar estudos para fins de revisão legislativa e secundariamente 
tornar a linguagem das leis, sempre que possível, mais acessível aos 
leigos. Conforme os termos do art. 36 e seguintes do regimento interno 
atual. 
****************************************************************************************** 

      Sala Presidente Tancredo de Almeida Neves, 02 de  fevereiro de 2021. 

 

 

 


