
     CÂMARA DE VEREADORES DE LAJEADO 
          Estado do Rio Grande do Sul 

 Sessão Ordinária realizada no dia   17/02/2021 

      BOLETIM Nº  007-01/2021 

               E X P E D I E N T E 

************************************************************************************ 
PODER EXECUTIVO: 
 
Of. nº 0062-01/2021 - Resposta aos ofícios 005, 007 e 008/2021 do vereador 
Carlos Eduardo Ranzi a Administração Municipal agradece as indicações 
e informa que as mesmas foram encaminhadas às Secretarias competentes 
para o conhecimento e providências cabíveis. 
 
Of. nº 0061-01/2021 - Resposta ao Ofício 753/2020 do vereador Carlos 
Eduardo Ranzi, a Coordenadoria Especial de Captação de Recursos 
informa que a recuperação emergencial dos taludes do Rio Taquari seguiu 
todas as Normas e Instruções do Sistema Integrado de Informações sobre 
Desastres do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil – SINPDEC, 
atendendo os requisitos exigidos nos §1º e 2º do art. 04º da Portaria MI nº 
624/2017. 
 
Of. nº 0058-01/2021 - Resposta ao Ofício 751/2020 do vereador Sérgio Luiz 
Kniphoff e ao Ofício 756/2020 Antônio Marcos Schefer a Secretaria de 
Saúde (SESA) informa que por se tratar de informações personalíssimas, 
deve ser solicitada pelo paciente e fornecimento somente ao mesmo. A  
SESA informa que o Centro de Saúde Montanha trabalha com 
agendamento das consultas odontológicas. Todos os pacientes que lá 
procuram por este serviço têm sua consulta odontológica pré-agendada. 
************************************************************************************ 
ENTIDADES EDUCACIONAIS: 
 
 - UNIVATES em atendimento ao Ofício 028-01/2021 da Vereadora Ana 
Rita da Silva Azambuja, prestamos os seguintes esclarecimentos: Em 
MAR/2020, a Administração Municipal apresentou um edital de 
concorrência, objetivando a concessão onerosa de espaços públicos para 
instalação de bicicletários, com a prestação de serviços de locação de 
bicicletas. A Univates avaliou o edital e resolveu não participar do certame, 
haja vista que não explora economicamente o serviço de locação de 
bicicletas.  Na oportunidade, a Univates manifestou o interesse de instalar 
o administrar um bicicletário no Parque dos Dick, em espaço cedido 



gratuitamente pelo Município, como uma extensão do BIcivates, benefício 
concedido gratuitamente pela Univates aos seus alunos e aos do ensino 
médio, além de outros benefícios do programa Univates & Você, aberto à 
população mediante o pagamento de taxa de custeio. No caso, a Univates 
estudou os custos de instalação e administração do bicicletário no Parque 
dos Dick, aberto à população, nas condições do programa Univates & Você, 
assim como a possibilidade de locar estrutura instalada a terceiros como 
espaço publicitário, para recuperação dos recursos aportados no projeto. 

****************************************************************************** 
ENTIDADES: 
 
- Expresso Azul de Transportes em atenção ao ofício nº 049-01/2021 do 
Vereador Antônio Marcos  Schefer: A empresa Expresso Azul opera linha 
intermunicipal com origem em Marques de Souza que atendem a BR 386, 
sendo possível o transporte de passageiros até o Centro da cidade de 
Lajeado, cumprindo as normas do Poder Concedente, no caso, o Estado do 
Rio Grande do Sul através do DAER. Os horários realizados têm partida 
em Marques de Souza às 06h30min de 2ª-feira à 6ª-feira, às 07h15min de 
2ª-feira à sábado, às 12h15min de 2ª-feira à 5ª-feira e às 13h15min em 6ª-
feira. 
************************************************************************************ 
ESTADUAIS: 
 
RGE – Sul, em atenção ao ofício nº 031-01/2021 do Vereador Alex Schmitt: 
Assunto: Comunicação individual de consumidores cadastrados referente 
a desligamento programados da rede de energia elétrica da empresa,  no 
município de Lajeado. Todas as ações necessárias para melhoria do 
atendimento do cliente devem seguir os critérios estabelecidos pela 
Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), por meio da Resolução 
Normativa nº 414/2010. Cumpre esclarecer que a RGE Sul procede a 
comunicação dos desligamentos programado conforme a Resolução 
414/2010 ANEEL, que informa que a concessionária deve proceder a 
comunicação a todos seus consumidores cadastros, através de algum meio 
de comunicação disponível.Desta forma a concessionária realiza um 
comunicado com 72 horas de antecedência ao desligamento programado 
para a rádio Independente da cidade de Lajeado cadastrada junto a 
empresa, esta rádio realiza a comunicação para os seus ouvintes. 
************************************************************************************ 
ANA RITA DA SILVA AZAMBUJA (Projeto de Lei CM N° 010-01/2021) 
 
- Projeto de Lei CM N° 010-01/2021 – Institui a campanha permanente de 
conscientização do uso de Fogos de Artifício de Baixo Impacto Sonoro no 
Município de Lajeado. 



************************************************************************************ 
ANA RITA DA SILVA AZAMBUJA (Req. 198, 199, 200 e 203/2021) 
 
Req. 198/2021 – Solicita o envio de Ofício convocando o Secretário do Meio 
Ambiente para que o mesmo faça uso da tribuna da Câmara de Vereadores, 
com o objetivo de explicar as motivações das recorrentes supressões de 
árvores em diversos locais da cidade bem como sobre o planejamento 
referente a arborização urbana. 
 
Req. 199/2021 – Solicita a Mesa Diretora e aos representantes das 
Comissões Internas da Câmara de Vereadores com cópia aos demais 
vereadores interessados, que sejam convidadas as seguintes 
pessoas/representantes para reunião das Comissões, onde possamos 
discutir e apontar melhorias quanto à gestão de resíduos no nosso 
município: Odith Leão (Mestra em Sistemas Ambientais Sustentáveis), 
Prof. Dra. Elisete Freitas (Bióloga), Prof. Dra. Luciana Turatti (Direito 
Ambiental), Engenheira Ambiental Luana Hermes (representante no Vale 
do Taquari do Instituto Lixo Zero Brasil), representante do SINDICABES 
(Sindicato dos Cabeleireiros do Vale do Taquari), representante da 
Secretaria do Meio Ambiente e representante da Vigilância Sanitária. 
 
Req. 200/2021 – Solicita a Secretaria de Planejamento, providências quanto 
à perturbação do sossego público, principalmente em sábados à noite, na 
Rua Antônio Silvestre Arenhardt, altura do nº 1.427, bairro Jardim do 
Cedro. 
 
Req. 203/2021 – Solicita a Secretaria do Meio Ambiente para que averigue 
a situação do cão (se estão lhe ofertando comida e água bem como as 
condições de vida) localizado na Rua Nilson Inácio Lenz, nº 35, bairro 
Moinhos D’Água. 
 
HEITOR LUIZ HOPPE (Ind. 025) 
 
Solicita à Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, para que providencie 
uma carga de brita e melhoramentos na Rua Edvino José Schmatz, Esquina 
com a Rua Padre Theodoro Amstad. 
Justificativa: A Rua Edvino José Schmatz ainda não possui pavimentação, 
e, junto com a conexão com a Padre Theodoro Amstad, que é asfaltada, 
existe um degrau, dificultando o trânsito de veículos. 
 
Solicita à Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, para que providencie 
melhoramentos na Av. Sete de Setembro, no Bairro Moinhos/Florestal. 



Justificativa: A Av. Sete de Setembro é uma das Avenidas mais antigas e 
movimentadas da cidade. Trata-se de uma via histórica e muita bonita, 
sendo uma das mais arborizadas da cidade. Sugerimos uma repaginação 
desta via com reforma dos canteiros, cordões e camada asfáltica nova na 
pista de rolamento. 
 
Solicita à Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, para que providencie a 
tubulação pluvial na Rua Osvaldo José Schulz, esquina com a Rua Benno 
Schmitt, no Bairro Conventos. 
Justificativa:  Parte desta rua não possui pavimentação, junto a esquina 
com a Benno Schmitt, e existe água e umidade de forma permanente na 
lateral e meio da via, devido ao escoamento de aguá e drenagem de casas 
nas redondezas. O local é bastante utilizado tanto por pedestres como por 
veículos. 
 
ADRIANO ROSA DOS SANTOS (Req. 201/2021) 
 
Req. 201/2021 – Solicita espaço no Expediente para falar sobre o abandono 
da escadaria do Bairro Conservas, e sobre a travessa da caixa da Água. 
 
LORIVAL EWERLING DOS SANTOS SILVEIRA (Ind. 26) 
 
Solicita que seja feito o patrolamento e colocação de material na Rua Irma 
Baum Schneider número 547 no bairro Campestre, pois a rua encontra-se 
em estado crítico para o tráfego de veículos. 
 
ISIDORO FORNARI NETO (Req. 202/2021) 
 
Req. 202/2021 – Solicita espaço no Expediente para se manifestar sobre o 
Serviço Militar e retorno das aulas.  
 
SERGIO LUIZ KNIPHOFF (Req. 204, 205 e 207/2021) 
 
Req. 204/2021-  Solicita o envio de ofício a SEPLAN para que esta constitua 
uma comissão técnica para incluir no código de Edificações lei nº 5848/96 
as definições dos parâmetros de uso e construção do equipamento urbano 
chamado “parklet”. Bem como definir um padrão mínimo para sua 
execução. 
 
Req. 205/2021 –  Solicita o envio de ofício a SEPLAN, e que essa inclua no 
Código de Posturas (nº 5840/96) definições sobre o uso do equipamento 
urbano chamado “parklet”. 
 



Req. 207/2021 – Solicita ao Poder Executivo que este informe data, local e 
hora dos encontros realizados pelo COE (Centro de Operações de 
Emergência). 
 
EDERSON FERNANDO SPOHR (Req. 206/2021) 
 
Req. 206/2021 – Solicita espaço para falar no pronunciamento sobre: 
Saúde; 
Educação; 
Obras; 
Trânsito; 
Segurança; 
Fiscalização. 
 
DEOLÍ GRÄFF (Req. 208/2021) 
 
Req. 208/2021 – Solicita espaço no Expediente para: 
Cobrança do IPTU de CTGs. 
Vacinação dos idosos 
Seplan digital 
Coronavirus. 
Homenagem a Rádio Talia, na pessoa do seu diretor Luiz Agostinho 
Radaelli. 
 
PAULA THOMAS (Req. 209/2021) 
 
Req. 209/2021 – Solicita espaço no  expediente para falar sobre:  
Covid-19; 
Implantação unidade TUDO FÁCIL em nosso Município; 
Duplicação BR 386; 
Projeto para tornar Lajeado rota "Capital da Diversidade"; 
Registros em cartório; 
Meio Ambiente; 
Segurança Pública; 
Mobilidade Urbana; 
Educação; 
Processos Legislativos; 
Eventos; 
Processos digitais. 
 
ALEX SCHMITT (Req. 210/2021) 
 
Req. 210/2021 – Solicita espaço no expediente para falar sobre: 



Educação; 
Governo Digital; 
Covid; 
Tudo Fácil; 
DAER 
 
JONES BARBOSA DA SILVA (Req. 211, 212, 213, 214, 215, 216/2021 e Ind. 
027) 
 
Req. 211/2021 - Solicita à Secretária da agricultara explicações devido à 
demora na execução do recolhimento de lixo verde.   
 
Req. 212/2021 – Solicita espaço para falar sobre. 
Educação  
Saúde publica 
Dedetização  
Retorno as aulas  
Melhorias de via Pública 
Vacinação 
Demora nas respostas dos requerimentos do executivo 
Falar sobre problemas no bairro Jardim do Cedro. 
 
Req. 213/2021 - Solicita a Secretaria de Trabalho, Habitação e Assistência 
Social – STHAS,  a listagem do fornecimento das cestas básicas que estão 
sendo distribuídas pela referida secretaria. 
 
Req. 214/2021 – Solicita a Secretaria de Educação informações da data de 
testagem do covid-19, dos funcionários da rede pública de educação. 
 
Req. 215/2021 – Solicita ao Poder Executivo que notifique a concessionária 
RGE, para que se manifeste referente aos estragos causados nas escadas do 
túnel que liga os bairros Santo André ao São Cristóvão, estragos estes 
causados com o caminhão da concessionária na colocação de novos postes 
para rede elétrica.    
 
Req. 216/2021 - Solicita a Defesa Civil, resposta referente ao protocolo 
2021/1803, referente a uma casa que se encontra em situação de 
perigo/desabamento. 
 
Solicita a Secretaria do Meio Ambiente que atenda as seguintes demandas. 
Troca de lixeira rua Alberto Lenz esquina com Jandira Araújo, bairro 
Jardim do Cedro. 



Recolhimento de lixo verde Rua Antônio Pretto Neto em frente à casa 22, 
bairro Olarias  
Dedetização rua Eduardo Theodoro Stroher, bairro Centenário  
Recolhimento de lixo verde Rua Cecilia Catarina Sulzbach, em frente ao 
101, bairro Santo André 
Detetização rua Paulo Emilio Thiesen, bairro Olarias. 
 
Solicita a Secretaria de Obras para que atenda as seguintes demandas. 
Patrolamento da rua Juvêncio Vivian, bairro campestre  
Patrolamento na rua Jose Ignácio kreutz, bairro olarias  
Patrolamento rua Wilma G. Lothermann esquina com Fredolino Deboer, 
bairro Bom Pastos  
Patrolamento rua Eduardo Theodoro Stroher, bairro Centenário. 
Patrolamento rua Elir Leo Borher, bairro Jardim do Cedro. 
 
Solicita a Secretaria da Agricultura  que atenda as seguintes demandas:  
Recolhimento de móveis para descarte Rua Jacob Edgar Theves ao lado do 
número 99, bairro Campestre 
Limpeza de área verde Rua Joao Gustavo Teixeira da Silva ao lado do 
número 457, bairro Campestre 
Limpeza de área verde rua Carlos Emilio Weis aos arredores da casa 251, 
bairro Centenário  
Recolhimento de móveis para descarte rua Afonso celso, número 376, 
bairro Santo André. 
Limpeza e manutenção da praça do bairro igrejinha. 
 
Solicita a Secretaria de Planejamento que atenda as seguintes demandas: 
Limpeza de terreno rua Alberto Lenz esquina com Jandira Araújo, bairro 
Jardim do Cedro. 
Limpeza de terreno rua São Paulo, número 42, bairro São Cristóvão  
Limpeza de terreno rua Joao Goulart, bairro Campestre, fundos da antiga 
empresa conforto. 
 
Solicita a Secretaria de Obras a execução da pista de caminhadas na área 
verde do bairro centenário. 
 
ANTÔNIO MARCOS SCHEFER (Req. 217/2021) 
 
Req. 217/2021 – Solicita ao Poder Executivo/Sr. Prefeito Municipal, Centro 
de Apoio às Associações de Bairros de Lajeado, que seja informada a esta 
Casa Legislativa, baseado em que lei, está sendo feita a proibição de serem 
levadas garrafas de água para dentro do ginásio da Associação de 
Moradores da Cohab de Moinhos durante a prática de esportes. 



 
MOZART PEREIRA LOPES (Req. 218/2021) 
 
Req. 218/2021 – Solicita espaço para falar sobre Saúde, Educação e Serviços 
prestados na cidade.  
 
MÁRCIO  DAL CIN (Req. 219/2021) 
 
Req. 219/2021 – Solicita espaço no expediente para falar sobre os assuntos 
descritos a seguir: 
Comissão CORSAN; 
Limpeza urbana; 
Requerimentos de informações. 
Assessores. 
****************************************************************************************** 

      Sala Presidente Tancredo de Almeida Neves, 17 de  fevereiro de 2021. 

 

 


