
     CÂMARA DE VEREADORES DE LAJEADO 
          Estado do Rio Grande do Sul 

 Sessão Ordinária realizada no dia   09/02/2021 

      BOLETIM Nº  006-01/2021 

               E X P E D I E N T E 

************************************************************************************ 
CARLOS EDUARDO RANZI, JONES BARBOSA DA SILVA, 
ANTÔNIO MARCOS SCHEFER, EDERSON FERNANDO SPOHR, 
ANA RITA DA SILVA AZAMBUJA E SÉRGIO LUIZ KNIPHOFF. 
 

Projeto de Lei CM Nº008-01/2021 - Altera dispositivo da Lei Municipal 

nº 10.424 de 29 de Junho de 2017. 
 
CARLOS EDUARDO RANZI E JONES BARBOSA DA SILVA (Projeto 
de Lei CM N° 009-01/2021) 
 
- Projeto de Lei CM N° 009-01/2021 – Dispõe sobre a publicidade do 
cronograma de manutenção em vias não pavimentadas no Município de 
Lajeado e dá outras providências. 
************************************************************************************ 
LORIVAL EWERLING DOS SANTOS SILVEIRA (Req. 168/2021) 
 
Req. 168/2021 – Solicita espaço no Expediente para se manifestar em 
relação a reunião ocorrida no dia 03 de fevereiro de 2021 com o Diretor 
Presidente da CORSAN, Roberto Barbuti em Porto Alegre e toda sua 
equipe técnica, reunião esta que teve a participação fundamental do 
Deputado Ernani Polo para a agenda ser atendida o mais rápido possível, 
agenda esta solicitada via requerimento e aprovada por todos os 
vereadores da Casa. 
 
ANA RITA DA SILVA AZAMBUJA (Req. 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175 
e 176/2021) 
 
Req. 169/2021 – Solicita ao Poder Executivo que seja disponibilizado junto 
ao site da prefeitura formulário para denúncias de abandono e maus-tratos 
contra animais de forma on-line. 
 
Req. 170/2021 - Solicita a instalação de redutor de velocidade junto à 
Avenida Franz Richter, sentido BR-386 para ERS-421, bairro Conventos. 
 



Req. 171/2021 - Solicita que sejam recolhidos, castrados e colocados para 
adoção os cães soltos junto aos condomínios Novo Tempo I e II, no bairro 
Santo Antônio. 
 
Req. 172/2021 - Solicita ao Poder Executivo e à empresa Expresso Azul  
mais horários de ônibus Alto Conventos / Centro e Centro / Alto 
Conventos. 
 
Req. 173/2021 - Solicita providências para solucionar o problema de cães 
bravios soltos na Rua Miguel Arenhart, nas proximidades do nº 485, bairro 
Jardim do Cedro. 
 
Req. 174/2021 - Solicita a instalação de redutor de velocidade na Rua José 
Franz, altura do nº 1.260, bairro Conventos.   
 
Req. 175/2021 - Solicita ao Poder Executivo que entre em contato com a 
Administração Municipal de Santa Clara do Sul para que replique na 
prefeitura de Lajeado sistema semelhante ao utilizado na cidade vizinha, 
onde o sistema de protocolo e solicitações de serviços públicos é totalmente 
digital, permitindo aos solicitando acompanharem de forma on-line o 
andamento do seu protocolo e permite aos gestores públicos acompanhar 
a produtividade de cada setor da Administração Municipal. 
 
Req. 176/2021 - Solicita ao Poder Executivo que disponibilize parte de seus 
mais de 1.500 terrenos para instalação de ecopontos (locais de entrega 
voluntária para coletar itens que não são mais utilizados por nós, tais como: 
resíduos da construção civil, móveis velhos, lixo verde, recicláveis) bem 
como que encaminhe à Administração o anteprojeto de lei que segue, o 
qual cria o Programa Descarte Consciente em Lajeado 
 
MOZART PEREIRA LOPES (Req. 177/2021) 
 
Req. 177/2021 – Solicita espaço para falar sobre, a saúde e o transporte 
público no município. 
 
EDERSON FERNANDO SPOHR (Req. 178, 179/2021 e Ind. 020) 
 
Req. 178/2021 – Solicita o envio do Anteprojeto de lei em anexo, para fins 
de análise e deferimento pelo Chefe do Poder Executivo Municipal. 
Propõe-se a alteração do §2º do Art. 3º da Lei 8.800, de 29/12/2011, 
flexibilizando temporariamente a vida útil dos veículos destinados ao 
transporte escolar municipal, como forma de auxílio ao setor 
profundamente atingido pelos efeitos da pandemia vigente. 



 
Req. 179/2021 – Solicita ao Poder Executivo estudo de viabilidade de 
transformação em FAIXA ELEVADA a faixa de pedestres localizada na 
esquina das ruas Liberado Salzano Vieira da Cunha com rua Paulo Born, 
bairro Americano. Após o asfaltamento da via a velocidade dos veículos 
aumentou muito no local, colocando pedestres e moradores em risco. 
 
 - Req.  nº 196/2021 -  Solicita espaço para falar no pronunciamento sobre: 
Saúde; 

Educação; 

Obras; 

Trânsito; 

Segurança; 

Fiscalização. 

Solicita à Secretaria de Obras a limpeza de bueiros na Rua das Primaveras 
no Bairro São Bento, em frente ao número 114. 
 
Solicita à secretaria do Meio Ambiente que avalie a situação da área verde 
na Rua Decio Martins de Azevedo, no ProBairro do São Bento. Moradores 
reclamam que a área verde está cheia de cavalos. Inclusive essa área está 
aguardando uma Praça. 
 
Solicita ao Meio Ambiente detetização e controle de proliferação de 
mosquitos no Arroio Engenho próxima à BR 386; 
 
Solicita ao Meio Ambiente detetização e controle de proliferação de 
mosquitos nas proximidades do campo do União de Carneiros, no bairro 
Carneiros. 
 
Solicita à Agiluz e ao Trânsito melhorias na iluminação e sinalização junto 
à rotula de acesso da RS 130 à rua Armin Schneider e Rua Luiza Gaspar. 
 
Solicita ao Trânsito que seja feita a pintura e sinalização da  rua Armin 
Schneider em toda sua extensão, no Bairro Florestal; 
 
Solicita à Sec. De Obras material e manutenção para a Rua Hugo Jacob 
Matjje no bairro São Bento; 
 



Solicita à Secretaria de Obras melhorias nas calçadas que envolvem a 
Creche Risque e Rabisque e a Praça ao lado no Bairro Centro, na beira do 
rio. 
 
Solicita ao trânsito pinturas nas faixas de segurança junto à Creche Risque 
e Rabisque na Rua Oswaldo Aranha no bairro Centro. 
 
Solicita à Agricultura o recolhimento de lixo verde na Av. Alberto 
Pasqualini, 3814 no bairro Universitário; 
 
PAULA THOMAS (Req. 180 e 181/2021) 
 
Req. 180/2021 – Solicita espaço no expediente para falar sobre:  
Meio Ambiente; 
Segurança Pública; 
Mobilidade Urbana; 
Saúde / COVID – 19; 
Educação; 
Processos Legislativos; 
Eventos; 
Processos digitais. 
 
Req. 181/2021 – Solicita o envio de ofício para empresa JSMAX 
PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA- EPP , para saber informações 
sobre o contrato firmado  junto a essa Casa nos anos de 2020 e 2021 sobre 
os   serviços de publicidade, com valores, prestadores e serviços prestados. 
 
ADRIANO ROSA (Req. 182/2021) 
 
Req. 182/2021 – Espaço no Expediente para falar sobre resgates e segurança 
nas cheias do Rio Taquari e atendimento da UPA. 
 
JONES BARBOSA DA SILVA (Req. 183, 184, 185, 186/2021 e Ind. 021) 
 
Req. 183/2021-  Solicita ao Poder Executivo que seja reativada a sala de 
vacinação das unidades de saúde dos bairros Santo André, São Bento, 
Morro 25 e Moinhos.   
 
Req. 184/2021 – Solicita espaço para falar sobre: 
Educação  
Saúde publica 
Dedetização  
Reunião com Dep. Estadual Edson Brum 



Melhorias de via Pública. 
 
Req. 185/2021 - Solicita a previsão da aquisição e instalação de lixeiras no 
município de lajeado. 
 
Req. 186/2021 - Solicita qual seria a Secretária responsável pelas roçadas 
nas ruas sem pavimentação no Município de Lajeado.   
 
Limpeza de calçadas da rua Riachuelo esquina com Allan Kardec, bairro 
Moinhos. 
 
Troca de lixeira rua Romeu Júlio Scherer, bairro Olarias. 
 
Troca de lixeira Rua Rosalina Schneider Baron esquina com Eva Maria 
Nunes, bairro Campestre. 
 
Recolhimento de lixo verde Rua Willibaldo Eugenio Jung 43, Bairro 
Campestre. 
 
Recolhimento de lixo verde Rua Serafim Costa 271, Campestre. 
 
Recolhimento de lixo verde Rua Gonçalves Dias 162, B. Santo André. 
 
Recolhimento de lixo verde Rua Idalina da Silva esquina com a creche B. 
Santo André. 
 
Recolhimento de lixo verde Rua Felipe Craide 117, B. São Cristóvão. 
 
Recolhimento de lixo verde Rua José Romualdo Schnorr esquina com 
Afonso Celso, B. Santo André. 
 
Recolhimento de lixo verde Rua Erico Veríssimo 33, B. Campestre. 
 
Recolhimento de lixo verde Rua São Paulo túnel acesso Santo André/ São 
Cristóvão. 
 
Troca de Lâmpada, Rua Idalina  
 
Manutenção de Lâmpadas no túnel do bairro Santo André, rua Rio de 
Janeiro. 
 
Troca de lâmpada Rua Idalina da Silva, Bairro Santo André. 
 



Troca de lâmpada Rua Arthur Costa e Silva, Bairro Campestre. 
 
Patrolamento da rua Carlos Henrique Schmidt, 438, Bairro Bom Pastor. 
 
Patrolamento na rua Joaquim Ignácio da Silveira Filho, Bairro Campestre. 
 
Patrolamento rua Paulo Roni Bitdinger, bairro Campestre. 
 
Instalação de grade de proteção na boca de lobo rua Irma Baum Schneider, 
Bairro Campestre esquina com rua Joao Gustavo Teixeira. 
 
Recolhimento de moveis para descarte Rua Irmá Baum Schneider, Bairro 
Campestre. 
 
Limpeza de área verde Rua Joaquim Ignácio da Silveira ao lado do 155, 
bairro Campestre. 
 
Recolhimento de móveis para descarte rua Joaquim Ignácio Silveira Filho, 
Bairro Campestre. 
 
Recolhimento de móveis para descarte Rua Irma Baum Schneider 124, 
Bairro Campestre. 
 
Recolhimentos de móveis para descarte rua Graciliano Ramos 38, bairro 
Campestre. 
 
Limpeza de terreno rua Paraná 999, bairro Santo André. 
 
Limpeza de terreno rua Germano Hollmann 250, bairro Campestre. 
 
Limpeza de terreno rua Irma Baum Schneider esquina com rua H, bairro 
Campestre. 
 
Limpeza de terreno rua Espumoso os dois terrenos ao lado do 224 
(esquerdo e direito), bairro Igrejinha. 
 
Manutenção e limpeza da praça do bairro Igrejinha e a praça do bairro 
campestre localizada na rua Getúlio Vargas. 
 
ANTÔNIO MARCOS SCHEFER (Req. 187, 188, 189/2021 Ind. 022) 
 
Req. 187/2021 - Solicita que seja estudada a possibilidade da prefeitura 
fazer um projeto encaminhando um auxílio financeiro para a Associação 



de Moradores do bairro Santo André, para que esta possa adquirir 
utensílios, visto que a nova administração, informa que nem pratos ou 
talheres a mesma possui para atender a comunidade. 
 
Req. 188/2021 - Solicita ao Poder Executivo que as receitas de consulta 
feitas de forma particular, sejam aceitas para retiradas de medicamentos, 
visto os pacientes estão optando por ser atendidos desta forma, pois não 
conseguem aguentar de 30 a 60 dias para serem consultados no postos de 
saúde, e por se tratarem muitas vezes de pessoas com baixas condições 
financeiras acabam só tendo dinheiro para pagar um ou o outro. 
 
Req. 189/2021 – Solicita ao Poder Executivo/Sr. IGP/RS Carteira de 
Identidade - Posto de Identificação de Lajeado que seja feita 
URGENTEMENTE a contratação de mais funcionários para auxiliar nos 
atendimentos, visto que, são inúmeras as reclamações de pessoas que estão 
a semanas esperando para conseguir um horário, o que é inadmissível por 
se tratar de um documento essencial para qualquer cidadão. 
 
SEOSP: solicitando limpeza e roçada nas proximidades dos endereços 
citados abaixo, pois o mato está altíssimo, e o maior medo dos moradores 
é de alguém ser mordido pelas cobras que estão sendo encontradas nestes 
locais. 
Na Rua H, Nº655, sob. 1, bairro Conventos. 
No terreno de esquina com ERS413 E Rua Hugo Jacob Mattje no bairro São 
Bento. 
Rua Equador nº55 no bairro das Nações. 
Das calçadas de passeios localizadas logo após o Country Club no bairro 
Olarias. Imagens em anexo. 
 
SEOSP: solicitando patrolamento e locação de material (brita/saibro) na 
Rua Miguel Paulus interseção com a Rua Pedro da Silva Rosa onde não 
tem calçamento no bairro Planalto.  
 
SEOSP: solicitação melhorias na Rua Elir Léo Bhorer no bairro Jardim do 
Cedro, visto que abriram-se valetas na mesma, o que está dificultando a 
travessia de veículos. 
 
SEPLAN-Trânsito solicitando de que seja feita a colocação de um quebra-
molas ou de algum outro tipo de redutor de velocidade, na Rua 19 de Abril, 
proximidades da residência nº278 no bairro Santo Antônio, pois os 
moradores reclamam do perigo de acidentes devido à alta velocidade que 
os veículos circulam no local.  
 



ALEX SCHMITT (Req. 190/2021) 
 
Req. 190/2021 – Solicita espaço para fala sobre os seguintes assuntos: 
Retorno às aulas; 
Vacinação; 
Boletim parlamentar; 
Componente de qualidade na educação na distribuição do ICMS; 
Seplan Digital. 
 
MÁRCIO DAL CIN (Req. 191/2021) 
 
Req. 191/2021 – Espaço no expediente do dia 09 de fevereiro de 2021 para 
falar sobre os assuntos descritos a seguir: 
CCR ViaSul; 
Desnível nos recapeamentos de ruas; 
Limpeza Urbana. 
 
SERGIO LUIZ KNIPHOFF (Req. 192/2021) 

Req. 192/2021 – 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. 

Superávit Financeiro de 2020 na prefeitura de Lajeado.  

ISIDORO FORNARI NETO (Req. 193/2021) 

Req. 193/2021 - Espaço no expediente para falar sobre:  

Implantação do Projeto Vida nos Bairros Conservas e Jardim do Cedro 

Corsan. 

 Vacinas do COVID 19 para os professores. 

 
CARLOS EDUARDO RANZI (Req. 194, 195/2021 e Ind. 023) 
 
Req. 194/2021 – Solicita ao Poder Executivo a relação de postos e valores 
abastecidos, referente ao ano de 2020 até o momento. 
 



Req. 195/2021 - Solicita que encaminhem em forma de Moção de Apoio ao 
Secretário Estadual da Segurança Pública-RS, Vice-Governador Delegado 
Ranolfo Vieira Júnior, bem como ao Comandante Geral do Corpo de 
Bombeiros do Estado do Rio Grande do Sul, Coronel César Eduardo 
Bonfanti, pela qual busca-se a efetiva convocação de todos os 815 
(oitocentos e quinze) candidatos em cadastro reserva, aprovados no último 
concurso público para Soldado Bombeiro Militar. Sendo assim, a 
convocação dos excedentes aprovados tem o objetivo de proporcionar à 
população gaúcha atendimento adequado e rápido às ocorrências com 
guarnições mais supridas de recursos humanos quanto para, no mínimo, 
zerar o déficit da corporação de mais de 700 (setecentos) soldados, segundo 
dados da Associação de Bombeiros do Estado do Rio Grande do Sul – 
ABERGS. 
 
Solicita quebra-molas na Rua Orlando Sieben, junto as áreas públicas, no 
bairro São Bento. 
 
Solicita com urgência o patrolamento e colocação de brita na Rua Irena 
Sophia Bitdinguer, no bairro Conventos. 
 
Solicita a roçada do canteiro central da Avenida Décio Martins Costa. 
 
HEITOR LUIZ HOPPE (Ind. 024) 
 
- Solicita o envio de ofício ao Departamento da Agricultura, vinculada à 
Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, sugerindo um mutirão de limpeza 
nas ruas, canteiros e praças públicas da cidade. 
JUSTIFICATIVA: Com a chuva em abundância nos últimos tempos, 
associada ao calor, formou-se um clima e ambiente favorável para o 
crescimento exagerado de vegetação e ervas daninhas por todos os locais e 
bairros da cidade, causando um aspecto e visual de abandono, além de 
contribuir para a proliferação ainda maior desta vegetação para o futuro, 
pois aumenta a produção de sementeiras, bem como contribui para 
proliferação de insetos, roedores e animais peçonhentos. 
 
- Solicita envio de ofício à Secretaria do Meio Ambiente, para que esta tome 
providências urgentes para combater e minimizar a infestação de 
mosquitos, baratas e roedores em nossa cidade.  
JUSTIFICATIVA: Existem inúmeras reclamações de diversos bairros em 
relação ao problema, e a presença exagerada e descontrolada desses insetos 
e roedores  causa muito desconforto e riscos à saúde das pessoas. 
****************************************************************************************** 

      Sala Presidente Tancredo de Almeida Neves, 09 de  fevereiro de 2021. 



 


