
     CÂMARA DE VEREADORES DE LAJEADO 
          Estado do Rio Grande do Sul 

 Sessão Ordinária realizada no dia   23/02/2021 

      BOLETIM Nº  008-01/2021 

               E X P E D I E N T E 

************************************************************************************ 
PODER EXECUTIVO: 
 
- PL nº  011-01/2021 – Autoriza a contratação temporária de excepcional 
interesse público de 07 (sete) Professores de Educação Infantil e 06 (seis) 
Monitores de Creche. 
 
- Ofício nº 065-01/2021 – Em atenção ao Ofício nº 004-01/2021 do vereador 
Carlos Eduardo Ranzi, a Coordenadoria Especial de Captação de Recursos 
informa que os referidos acessos estão previstos através das vias 
marginais. 
 
- Ofício nº 066-01/2021 – Em atenção aos Ofícios 009 e 010/2021 do 
vereador Antônio Marcos Schefer e ao Ofício 016/2021 do vereador Jones 
Barbosa da Silva. Em atenção ao ofício 009/2021, a Secretaria da Saúde 
(SESA) informa que no mês de novembro de 2020 houve indisponibilidade 
da medicação para diabetes por um breve período de tempo, contudo o 
fornecimento foi rapidamente reestabelecido. Em relação ao ofício 
010/2021, a SESA informa que a ESF do bairro Olarias conta com dois 
médicos fixos. Um deles esteve em gozo de férias de 28/12/2020 a 
08/01/2021, sendo que o outro profissional manteve os atendimentos 
normalmente. Já em relação ao ofício 016/2021, a SESA informa que as 
consultas, exames e cirurgias eletivas seguem determinado fluxo de 
agendamento, de acordo com as cotas mensais disponibilizadas pelo 
Estado. Além disso, a SESA destaca que, em função da Pandemia de 
COVID-19, muitos hospitais que prestam os referidos serviços, ainda não 
voltaram com seus atendimentos eletivos. 
 
- Ofício 067-01/2021 – Em atenção ao Ofício 006/2021 do vereador Carlos 
Eduardo Ranzi e ao Ofício 015/2021 do vereador Jones Barbosa da Silva. 
Em atenção ao ofício 006/2021, a Secretaria da Educação (SED) informa 
que a equipe de manutenção da SED está providenciando as melhorias 
necessárias. Quanto aos ofícios 015/2021, a SED informa que a referida lista 
encontra-se disponível no site da Prefeitura Municipal de Lajeado, através 
do link:  



 
 
- Ofício 069-01/2021 – Em atenção ao ofício 027/2021 da vereadora Ana 
Rita da Silva Azambuja, aos ofícios 038 e 039/2021 do vereador Carlos 
Eduardo Ranzi, aos ofícios 041, 042, 043, 044, 045 e 046/2021 do vereador 
Jones Barbosa da Silva e aos ofícios 047, 048 e 050/2021 do vereador 
Antônio Marcos Schefer. Em atenção aos ofícios acima referidos, a 
Administração Municipal agradece as indicações e informa que as mesmas 
foram encaminhadas às Secretarias competentes para conhecimento e 
providências cabíveis. 
 
- Ofício 071-01/2021 – Em atenção ao Ofício 055/2021 da vereadora Ana 
Rita da Silva Azambuja a Secretaria da Fazenda (SEFA) informa que não 
possui dados que tornem possível o estudo prévio de impacto financeiro 
do Projeto de Lei em questão. 
 
- Ofício 072-01/2021 – Poder Executivo informa sobre Decisão do TJ-RS 
pela Inconstitucionalidade da Lei nº 10.887/2019 de iniciativa do Poder 
Legislativo, foi julgada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado 
do Rio Grande do Sul, conforme decisão exarada na ADIN 70083609503. 
 
- Ofício 073-01/2021 – Em atenção ao Ofício 017/2021 do vereador Lorival 
Ewerling dos Santos Silveira a Secretaria de Planejamento e Urbanismo 
(SEPLAN) informa que “novos” loteamentos somente são executados 
mediante prévio licenciamento ambiental e implantação da infraestrutura. 
 
- Ofício 074-01/2021 – Em atenção aos Ofícios 035 e 037/2021 do vereador 
Carlos Eduardo Ranzi. Em atenção ao ofício 035/2021, a Secretaria da 
Segurança Pública – Departamento de Trânsito informa que foram 
instalados 134 abrigos de paradas de ônibus, sendo que não há mais 
nenhum disponível. Quanto ao ofício 037/2021, a Secretaria de Obras e 
Serviços Públicos (SEOSP) informa que serão providenciadas melhorias no 
local indicado. 
********************************************************************************** 
ANA RITA DA SILVA AZAMBUJA (Projeto de Lei CM N° 011-01/2021 
e Projeto de Lei Substitutivo ao CM nº 006-01/2021) 
 
- Projeto de Lei CM N° 011-01/2021 – Cria o Programa de Captação e 
Recursos de Águas Pluviais através do sistema de cisternas no Município 
de Lajeado. 
 
- Projeto de Lei Substitutivo ao CM N° 006-01/2021 - Altera a Lei 
Municipal nº 5.840/1996. 



************************************************************************************ 
ANA RITA DA SILVA AZAMBUJA (Req. 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226 
e 227/2021) 
 
Req. 220/2021 – Solicita ao Poder Executivo que estude a viabilidade de 
ceder um dos seus mais de 1.500 imóveis para construção / criação da sede 
da ONG Azul Como o Céu.  
 
Req. 221/2021 – Solicita ao Poder Executivo  que estude a possibilidade do 
Programa de Municipalização da Defesa do Consumidor (Procon) atender 
em dias e horários alternativos (opções além do horário comercial e aos 
finais de semana). 
 
Req. 222/2021 – Solicita à Secretaria do Meio Ambiente, providências 
(recolher, medicar, castrar e disponibilizar para adoção) quanto aos cães 
bravios soltos na Rua Miguel Arenhardt, altura do nº 238, bairro Jardim do 
Cedro. 
 
Req. 223/2021 – Solicita ao Poder Executivo, quais foram os valores 
arrecadados pelos cofres municipais nos últimos três anos 
(2018/2019/2020) notadamente em relação ao tributo CONTRIBUIÇÃO 
DE MELHORIA, bem como qual é a forma que o município utiliza para 
realizar as referidas cobranças e se os referidos valores integram o caixa 
único do munícipio ou ficam alocados em dotação orçamentária própria. 
 
Req. 224/2021 – Solicita à Secretaria do Meio Ambiente que verifique as 
condições de vida e se constatada irregularidades, tomadas as devidas 
providências, do cão localizado na Rua das Nogueiras, em uma casa cor 
verde próxima à Chapeação dos Gringos, bairro Montanha. 
 
Req. 225/2021 – Solicita à Secretaria do Meio Ambiente que verifique as 
condições de vida e se constatada irregularidades, tomadas as devidas 
providências, do cão localizado na Travessa 10 de Abril, nº 258, bairro 
Santo Antônio. 
 
Req. 226/2021 – Solicita à Secretaria do Meio Ambiente, providências 
quanto ao cão abandonado que perambula pela Rua José Franz, bairro 
Conventos. 
 
Req. 227/2021 – Solicita à Secretaria do Meio Ambiente  que recolha, trate 
e coloque para adoção, os 2 cães bravios (de grande porte) que foram 
abandonados na Rua Carlos Fernando Werner, junto à casa demolida, no 
bairro Conventos. 



 
MOZART PEREIRA LOPES (Req. 228/2021) 
 
Req. 228/2021 – Solicita espaço para falar sobre Saúde, Educação e serviços 
prestados na cidade.  
 
WALDIR BLAU (Req. 229/2021) 
 
Req. 229/2021 – Solicita espaço para falar sobre as empresas de calçamento 
e sobre o modelo de calçamento no município de Lajeado. 
 
EDERSON FERNANDO SPOHR (Req. 230/2021) 
 
Req. 230/2021 – Solicita espaço para falar no pronunciamento sobre: 
Calçada de passeio; 
Frigoríficos; 
Ginásios; 
Progama Avançar Cidades; 
Covid 19; 
Stacione 
Agro indústrias. 
 
ISIDORO FORNARI NETO (Req. 231/2021) 
 
Req. 231/2021 – Solicita espaço no Expediente para se manifestar sobre:   
- COVID 19. 
- Exército 
- DAER 
 
SÉRGIO LUIZ KNIPHOFF (Req. 232/2021) 
 
Req. 232/2021-  Requer espaço para debater sobre os seguintes temas: 
Covid: dados atualizados da pandemia e preocupações com a vacinação; 
Retorno das aulas: os riscos e cuidados que precisam ser tomados em 
relação a abertura das escolas. 
 
ANTÔNIO MARCOS SCHEFER (Req. 233/2021) 
 
Req. 233/2021 – Solicita ao Poder Executivo/Sr. Prefeito Municipal/ 
STHAS/CRAS que seja feita não só a distribuição de alimentos, mas 
também de material escolar quando iniciar o ano letivo para as famílias 
carentes do município, visto que a pandemia acabou agravando ainda mais 



a situação financeira de quem trabalha de forma autônoma, e as crianças 
não podem ter seus estudos prejudicados ainda mais por este motivo. 
 
SEOSP: solicitando limpeza e roçada de um terreno baldio localizado na 
Rua Felipe Schneider nas proximidades da residência nº845 no bairro Bom 
Pastor, pois o mato está altíssimo no local.  
 
SEOSP: solicitando a colocação de mais lixeiras na Rua Felipe Schneider no 
bairro Bom Pastor, proximidades da residência nº 845, pois só tem uma na 
mesma, o que é pouco devido a quantidade que há de moradores.  
 
SEOSP/SAURB: solicitando o recolhimento de lixo verde localizado na Av. 
dos 15, proximidades da residência nº 540 no bairro Florestal. 
 
SEOSP: solicitando o conserto de um buraco localizado na Av. dos 15, 
proximidades da residência nº540 no bairro Florestal, pois devido a sua 
extensão o mesmo pode causar acidentes no local. 
 
SEOSP: solicitando que com URGÊNCIA sejam feitas melhorias nas ruas 
que ficam no entorno do posto de saúde do bairro Conservas, visto que as 
mesmas possuem valetas de quase 30 cm de altura, o que pode causar 
acidentes e trazer danos matérias a veículos. 
 
LORIVAL EWERLING DOS SANTOS SILVEIRA (Req. 234, 235 e 
236/2021) 
 
Req. 234/2021 – Solicita ao Senhor Diretor Presidente da Empresa Gaúcha 
de Rodovias – EGR Sr. Urbano Schmitt,  para que faça a retirada da 
sinaleira na Rodovia  RS 130 Km 73,1 no bairro Santo André em frente ao 
Posto do Arco e que seja feita a sinalização adequada para os motoristas 
usarem o túnel para se deslocarem entre um bairro e outro, isso se justifica 
pelo grande congestionamento que se forma em horários de pico trazendo 
transtorno a todos que se utilizam desta via e afetando até o trânsito de 
veículos da BR 386. 
 
Req. 235/2021 – Solicita ao Senhor Prefeito  Marcelo Caumo para que 
intercede junto a Empresa Gaúcha de Rodovias – EGR para a retirada de 
sinaleira na Rodovia RS 130 Km 73,1 no bairro Santo André em frente ao 
Posto do Arco e que seja feita a sinalização adequada para os motoristas 
usarem o túnel para se deslocarem entre um bairro e outro, isso se justifica 
pelo grande congestionamento que se forma em horários de pico trazendo 
transtorno a todos que se utilizam desta via e afetando até o trânsito de 
veículos da BR 386. 



 
Req. 236/2021 – Solicita o envio de ofício ao Sr. Presidente da Associação 
dos Vereadores do Vale do Taquari – AVAT Diego Augusto da Rosa Pretto 
para que  interceda junto a Empresa Gaúcha de Rodovias – EGR para a 
retirada da sinaleira na RS 130 Km 73,1 em  frente ao posto do arco pois 
devido ao grande congestionamento que se forma, trazendo muito 
transtornos e lentidão ao trânsito prejudicando e atrasando os mais 
diversos motoristas que ali se deslocam para os mais variados municípios 
de nossa região, e que com certeza,  com a retirada deste equipamento 
(sinaleira) o trânsito irá fluir de maneira normal, visto que já existe um 
túnel num custo de aproximadamente cinco milhões de reais, bem próximo 
para travessia entre bairros, só faltando a sinalização correta para a 
comunidade ter o devido acesso. 
 
DEOLÍ GRÄFF (Req. 237/2021) 
 
Req. 237/2021 – Solicita espaço no Expediente para: 
Prestar homenagem póstuma a JR Machado; 
Prestar homenagem aos 147 anos da imigração italiana; 
Fazer apelo da vacina para os professores. 
 
JONES BARBOSA DA SILVA (Req. 238, 239, 240, 241 e 246/2021 e Ind. 
029) 
 
Req. 238/2021 – Solicita à Secretaria de Saúde mais um médico para realizar 
os atendimentos na unidade de Saúde do Bairro Olarias.   
 
Req. 239/2021 – 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 
Covid-19 
 
Req. 240/2021 – Solicita ao Poder Executivo, que busque junto ao órgão 
responsável à vacinação dos profissionais da educação.    
 



Req. 241/2021 – Solicita ao Departamento de Trânsito,  que coloque uma 
placa de proibido estacionar em frente ao mercado e estabelecimentos que 
estão em frente à escola do B. Campestre, Rua Paul Harris. 
 
Req. 246/2021 – Solicita à Secretaria de Educação que informe sobre o 
acontecido no Projeto Vida Campestre, o qual gerou afastamento da antiga 
diretora.    
 
Solicita que encaminhe ofício a Secretaria de Obras para que atenda as 
seguintes demandas. 
Patrolamento da Rua Mem de Sá 
Roçada da praça do Bairro Igrejinha  
Troca de lâmpada Rua Daniela Mendes da Silva B. Pastor. 
Troca de poste de luz Rua Venâncio Aires, número 932, Bairro igrejinha. 
Troca de lâmpada, Rua Albino Henrique Fleck, 82, casa 02, Bairro Bom 
Pastor. 
Troca de lâmpada Rua Rio de Janeiro 739, Bairro Santo André  
Troca de poste Rua Rio Grande do Sul quebrado por acidente  
Troca de lâmpada Rua Mario Jaeger, 30, B Santo André. 
Troca de lâmpada Rua Galpão de Barro, 71, Bairro Campestre   
Patrolamento da rua Progresso B. Planalto. 
Limpeza da Calçada de Passeio, B. São Bento em toda sua extensão.  
Roçada do terreno no qual fica a caixa de água do B. Santo André. 
Limpeza/roçada da arquibancada e arredores do ginásio do B. Santo 
André. 
Roçada área verde junto ao campo do B. campestre, R. Rosalina Schneider 
Baron 14. 
 
Solicita a Secretaria da Agricultura que atenda a seguinte demanda:  
Recolhimento de móveis para descarte Rua Mário Jaeger, B. Santo André. 
 
Solicita a Secretaria de Planejamento que atenda as seguintes demandas: 
Limpeza de terreno Av. Cristiano Dexheimer, Bairro Campestre, ao lado 
do número 147. 
Limpeza de terreno Rua Guilhermina Becker, 591, Bairro Conservas. 
 
MÁRCIO DAL CIN (Req. 242/2021) 
 
Req. 242/2021 – Solicita espaço no expediente do dia 23 de fevereiro de 
2021 para falar sobre os assuntos descritos a seguir: 
COMISSÕES; 
MESA DIRETORA; 
FECHAMENTO DAS ESCOLAS; 



ACESSIBILIDADE. 
 
ADRIANO ROSA DOS SANTOS (Req. 243/2021) 
 
Req. 243/2021 – Solicita espaço no Expediente para falar sobre vagas nas 
escolas. 
 
ALEX SCHMITT (Req. 244/2021) 
 
Req. 244/2021 – Solicita espaço para falar sobre os seguintes assuntos: 
Covid; 
Atividades econômicas; 
Educação. 
 
PAULA THOMAS (Req. 245/2021) 
 
Req. 245/2021 – 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. 
 
HEITOR LUIZ HOPPE (Ind. 030) 
 
Solicita a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, para que providencie 
melhoramentos na Rua Maurício Cardoso – Bairro São Cristóvão, desde à 
Rua Coelho Neto até o final da Rua próximo à ERS 130. Justificativa: A Rua 
Maurício Cardoso não recebe melhoramentos a muito tempo e possui 
muitas ondulações na pavimentação, dificultando o trânsito e causando 
danos aos veículos, sendo que esta é uma reivindicação antiga dos 
moradores desta Rua e arredores. 
 
Solicita ao Departamento da Agricultura, vinculada à Secretaria de Obras 
e Serviços Urbanos, limpeza nas ruas do Bairro Montanha. 



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, sendo que as Ruas 
do Bairro Montanha não recebem esses serviços há vários meses. 
 
Solicita à Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, para que providencie 
melhoramentos na Rua Esperanto – Bairro Alto do Parque, desde à Av. 
Alberto Muller até a Rua Bento Rosa no Bairro Carneiros. 
Justificativa: A Rua Esperanto é uma importante ligação entre os Bairros 
Alto do Parque e Carneiros, com trânsito intenso e possui muitas 
ondulações na pavimentação, dificultando o trânsito e causando danos aos 
veículos, sendo que esta é uma reivindicação antiga dos moradores desta 
Rua e arredores. 
****************************************************************************************** 

      Sala Presidente Tancredo de Almeida Neves, 23 de  fevereiro de 2021. 

 

 

 


