
     CÂMARA DE VEREADORES DE LAJEADO 
          Estado do Rio Grande do Sul 

 Sessão Ordinária realizada no dia   16/03/2021 

      BOLETIM Nº  011-01/2021 

               E X P E D I E N T E 

************************************************************************************ 
PODER EXECUTIVO: 

 
- PL nº 018-01/2021 – Autoriza o Poder Executivo Municipal a receber, 
na forma de dação em pagamento, um imóvel de Imojel Construtora 
e Incorporadora Ltda. 
 
- PL nº 019-01/2021 – Dispõe sobre a estrutura administrativa do 
Poder Executivo Municipal de Lajeado. 
 
- PL nº 020-01/2021 – Autoriza o Poder Executivo a firmar Convênio 
para Prestação de Mútua Colaboração entre o Tribunal Regional 
Eleitoral do Rio Grande do Sul e o Município de Lajeado. 
 
- PL nº 021-01/2021 -  Ratifica protocolo de intenções firmado entre 
Municípios brasileiros, com a finalidade de adquirir vacinas para 
combate à pandemia do coronavírus; medicamentos, insumos e 
equipamentos na área da saúde. 
 
- Projeto de Lei Complementar nº 002/2021 - Autoriza o Poder 
Executivo municipal a realizar a cedência de servidora para o 
Município de Arroio do Meio/RS e dá outras providências. 

- Ofício nº 091-01/2021 – Em atenção ao Ofício 070/2021 do vereador 
Deolí Gräff, a Secretaria do Trabalho, Habitação e Assistência Social 
(THAS) informa que atende idosos em três equipamentos: CRAS 
Centro – Espaço da Cidadania, CRAS Planalto – Espaço de Todos Nós 
e no CREAS – Fortalecer. Nos CRAS são oferecidos os Serviços de 
Proteção Social Básica do Sistema Único de Assistência Social – SUAS.  
Tais serviços têm o condão fundamental de prevenir situações de 

risco e de isolamento, além de fortalecer vínculos sociais e familiares 

e desenvolver manuais e de atividades fiscais, visando desenvolver e 

garantir sua autonomia e resguardá-los de possíveis situações de 



vulnerabilidade. Outro importante serviço prestado pela STHAS aos 

idosos, consiste em auxiliá-los a acessar os diversos programas e 

benefícios sociais instituídos pelas políticas públicas do Governo 

Federal. Cabe ressaltar que parte das atividades desenvolvidas com 

idosos, está temporariamente suspensa, devido aos riscos decorrentes 

da Pandemia de COVID-19. 

 

- Ofício nº 098-01/2021 – Em atenção ao Ofício nº 04-01/2021 do vereador 
Márcio Dalcin, a Secretaria da Saúde (SESA) informa dados referentes 
aos três últimos meses de 2020:OUTUBRO: 430 atendimentos e 1613 
procedimentos efetuados; NOVEMBRO: 421 atendimentos e 1590 
procedimentos efetuados; DEZEMBRO: 440 atendimentos e 1497 
procedimentos efetuados; 

 

- Ofício nº 101-01/2021 – Em atenção ao Ofício nº 030-01/2021 da 

vereadora Paula Thomas Em atenção ao ofício acima referido, a 

Secretaria da Saúde (SESA) informa que as informações referentes aos 

servidores estão disponíveis no Portal da Transparência do 

Município, na aba “Funcionalismo”.  Quanto as atribuições exercidas 

pelas Agentes Comunitárias De Saúde, a SESA esclarece que as 

mesmas estão de acordo com o estabelecido na Portaria MS nº 2.436, 

de 21 de setembro de 2017, que aprova a Política Nacional de Atenção 

Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes para a organização da 

Atenção Básica, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Já em 

relação ao número de postos de saúde, a SESA informa que 

atualmente existem 16 (dezesseis) Estratégias de Saúde da Família, 

três Unidades Básicas de Saúde e três Centros de Saúde, além de 

diversos outros estabelecimentos que prestam serviços de atenção à 

saúde aos munícipes. Ressalta-se que demais informações sobre os 

referidos locais podem ser consultadas na página da SESA, junto ao 

site da Prefeitura Municipal de Lajeado.  

- Ofício nº 104-01/2021 – Em atenção ao Ofício nº 081-01/2021do 

vereador Antônio Marcos Schefer e ao Ofício 093/2021 do vereador 

Carlos Eduardo Ranzi. Em atenção ao ofício 081/2021, a Secretaria da 

Saúde (SESA) informa que a UBS Universitário retomou suas 

atividades em 01/09/2020. Ela está instalada junto ao Prédio 16 da 



Univates, situado na avenida Alberto Muller, nº 1151, com 

atendimento de segunda a sexta-feira, das 07h30 às 11h30.  Já em 

relação ao ofício 093/2021, a SESA informa que a legalidade da Lei nº 

10.517/2017 está sendo analisada pela 16ª Coordenadoria Regional de 

Saúde. Quanto às demais informações solicitadas, as mesmas foram 

respondidas através do ofício 094-01/2021. 

- Ofício nº 106-01/2021 – Em atenção ao Ofício nº 082 e 083/2021 do 

vereador Sérgio Luiz Kniphoff. Em atenção ao ofício 082/2021, a 

Secretaria da Cultura, Esporte e Lazer (SECEL) informa que a Lei 

Federal nº 13.019/2014 impossibilita o Município de realizar tal ajuda 

financeira. Já em relação ao ofício 083/2021, a SECEL informa que, 

desde o início da Pandemia de COVID-19, não estão mais sendo 

realizadas atividades nas escolinhas de Futebol do Município. Já em 

relação às parcerias feitas com as entidades esportivas, a SECEL 

informa que estão sendo finalizadas para que possam ser retomadas 

tão logo seja possível.  

- Ofício nº 117-01/2021 – Em atenção ao Ofício nº 086/2021 do 

vereador Mozart Pereira Lopes, a Secretaria de Segurança Pública – 

Departamento de Trânsito informa que realizará um estudo de 

viabilidade técnica e viária no referido local, a fim de encontrar a 

solução mais adequada para garantir a segurança das pessoas que 

transitam naquele ponto.  

- Ofício nº 118-01/2021 – Em atenção ao Ofício nº 088/2021 do 

vereador Carlos Eduardo Ranzi, a Secretaria da Educação informa 

que até 11/02/2021, 42 professores tiveram de carga horária, 

resultando em um total de 555 horas. 

- Ofício nº 119-01/2021 – Em atenção ao Ofício 101/2021 do vereador 

Deoli Gräff e ao Ofício 103/2021 do vereador Isidoro Fornari Neto. 

Em atenção ao ofício 101/2021, a Secretaria de Planejamento e 

Urbanismo (Seplan) informa que está sendo finalizada a 

quantificação das pavimentações. Quanto ao ofício 103/2021, a 

SEPLAN informa que em 08/02/2021 foi iniciada a utilização de 

SEPLAN DIGITAL, sistema que visa tornar o processo de protocolo 

online, realizando a tramitação de modo digital de processos de 

construção, habite-se, viabilidades e licença para água, energia 



elétrica e número. Além disso a SEPLAN informa que em março será 

iniciada a FASE 1 – para projetos do tipo unifamiliar e multifamiliar 

(sobrados/casas geminadas) até 4 unidade. Já para maio está prevista 

para entrar em funcionamento a FASE 2 – para projetos de edifícios 

multifamiliares (residenciais/comerciais), edifícios comerciais e 

industriais. 

- Ofício nº 120-01/2021 – Em atenção ao Ofício 174/2021 do vereador 

Antônio Marcos Schefer a Secretaria de Administração (SEAD) 

informa que, durante a vigência da bandeira preta, está vedada a 

utilização dos ginásios e a prática de esportes coletivos.  

- Ofício nº 121-01/2021 – Em atenção ao Ofício nº 125/2021 do 

vereador Carlos Eduardo Ranzi a Secretaria de Administração 

informa que a Lei Federal nº 13.342/2016 alterou a Lei Federal nº 

11.350/2006, que “dispõe sobre a formação profissional e sobre 

benefícios trabalhistas e previdenciários dos Agentes Comunitários 

de Saúde e dos Agentes de Combate às Epidemias”. A par disso, a Lei 

Federal nº 11.350/2006 está sendo observada e cumprida. Por fim, 

cumpre esclarecer que as Agentes Comunitárias de Saúde, em anos 

anteriores, ingressaram com ações trabalhistas e o pagamento do 

adicional de insalubridade segue rigorosamente os termos das 

sentenças, inclusive, no que se refere a base remuneratória para o 

pagamento. 

- Ofício nº 122-01/2021 – Em atenção aos ofícios 112/2021 da 

vereadora Ana Rita da Silva Azambuja, aos ofícios 114,118 e 119/2021 

do vereador Carlos Eduardo Ranzi e ao ofício 131/2021 do vereador 

Lorival Ewerling dos Santos Silveira a Administração Municipal 

agradece as indicações e informa que as mesmas foram 

encaminhadas às Secretarias competentes para conhecimento e 

providências cabíveis. 

- Ofício nº 126-01/2021 – Em atenção ao Ofício nº 128/2021 do 
vereador Carlos Eduardo Ranzi a Secretaria da Fazendo (SEFA) 
esclarece que a informação solicitada foi apresentada na Audiência 
Pública de Prestação de Contas do 3º quadrimestre de 2020, que foi 
realizada em 24 de fevereiro de 2021 e está disponível para consulta 
de qualquer interessado no site do Município. 



******************************************************************************
ANA RITA DA SILA AZAMBUJA: (Req. 328, 329, 330,331,332,333 e 
334/2021 ) 
 
Req. 328/2021  - Solicita à Secretaria do Meio Ambiente atendimento 
médico veterinário adequado para solucionar o problema de 5 cães 
soltos com sarna na Rua General Osório. 
 
Req. 329/2021  - Solicita à Secretaria do Meio Ambiente atendimento 
médico veterinário, medicação, castração e posteriormente 
disponibilizar para adoção 2 cães abandonados na Avenida 
Amazonas esquina com a Rua Maranhão. 

 
Req. 330/2021  - Solicita ao Poder Executivo e à empresa Expresso 
Azul a sanitização para desinfecção de vírus e bactérias da frota de 
veículos do transporte coletivo bem como das paradas de ônibus. 
 
Req. 331/2021  - Solicita ao Poder Executivo que, juntamente das 
cestas básicas que estão sendo distribuídas às famílias necessitadas, 
sejam incluídos livros (de filosofia, autoajuda, história, entre outros 
gêneros), seguindo o belo exemplo da Prefeitura de Caxias do Sul e 
da Prefeitura de Montevidéu, capital do Uruguai, que durante o 
isolamento causado pela Covid-19 entregou 5.000 livros a pessoas em 
situação social vulnerável. 
 
Req. 332/2021  -  Solicita ao Poder Executivo que apresente, com a 
máxima urgência, Projeto de Lei (minuta em anexo) o qual prevê a 
participação de Lajeado no consórcio Nacional de Vacinas das 
Cidades Brasileiras, pela Frente Nacional de Prefeitos (FNP). A 
adesão já foi assinada por 1.703 municípios brasileiros que pretendem 
garantir a compra de imunizantes contra o coronavírus, assim como 
medicamentos e insumos para o combate da doença. A cópia da Lei 
aprovada deve ser enviada até o dia 19 de março para que no dia 22 
do mesmo mês seja realizada a assembleia de instalação do consórcio. 
 
Req. 333/2021  - Solicita ao Poder Executivo que autorize as vans 
escolares a disponibilizarem seus serviços como complemento 
emergencial ao transporte coletivo durante a pandemia ou que 
possibilite a estes veículos transportarem trabalhadores a partir de 
contrato com empresas estabelecidas na cidade – seguindo o exemplo 



da Prefeitura de Campo Bom. A utilização dos veículos escolares 
proporcionaria a retomada de linhas em horários intermediários e 
possibilitaria o melhor atendimento às orientações das autoridades 
de saúde quanto ao distanciamento dos passageiros. Tornaram-se 
frequentes reclamações de superlotação em horários de pico, 
contrariando regulamentações específicas editadas durante a 
pandemia. 
 
Req. 334/2021  - Solicita à Mesa Diretora a criação de campanha de 
conscientização dos prejuízos causados a idosos, crianças, enfermos, 
autistas e animais, causados pelo fogos de artifício de alto impacto 
sonoro. 
***************************************************************************** 
CARLOS EDUARDO RANZI (Req. 
 335,336,337,338,339,340,341,342,343,344,345  E 346/2021 e Ind 041) 
 
Req. 335/2021  - Solicita ao Poder Executivo,  novamente medidas de 
segurança de trânsito na Rua Josephina Pedó. Cabe salientar que o 
Coordenador do Departamento de Trânsito e o Ouvidor do 
Município já foram levados até o local para que fossem tomadas 
medidas, porém a via continua insegura e ocorrendo acidentes.  
 
Req. 336/2021  - Solicita ao novo secretário estadual de 
desenvolvimento econômico, ex-deputado, Edson Brum, para anular 
apenas o requisito de apresentação de contratos de prestação do 
serviço de transporte escolar, quando encaminhamento da isenção de 
IPVA. Isso se deve devido aos pais não estarem firmando contratos 
durante este período de pandemia. Os motoristas acabam por 
acumular despesas e impostos sem poder utilizar os veículos. 

Req. 337/2021  - Solicita ao Poder Executivo,  uma academia ao ar livre 
na área verde localizada na Rua Cristiano Dexheimer, no bairro 
Campestre 

Req. 338/2021  - Solicita ao Poder Executivo, a instalação de uma 
praça e uma academia ao ar livre na área verde localizada na Rua 
Werner Schonhorst, no bairro Jardim do Cedro. 

Req. 339/2021  - Solicita ao Poder Executivo, novamente a 
substituição das telas no campo localizado na área verde da Rua 
Leopoldo Alfredo Bruxel, no bairro Campestre. Pedido este já feito 



anteriormente através do protocolo ouvidoria nº 26/2021 e 
requerimento nº 070/2021.  

Req. 340/2021  - Solicita ao Poder Executivo, a remoção da vegetação 
(inço) e que seja feito a calçada de passeio na Av. Cristiano 
Dexheimer, uma área da Prefeitura, e que conforme Lei nº 11.052, de 
26 de agosto de 2020, seção IX, art. 95, deveria ter. Sendo a área do 
município é responsabilidade dele, como proprietário, fazer a calçada 
de passeio. 

Req. 341/2021  - Solicita espaço para falar sobre: 

 Projeto de Lei CM 013-01/2021; 

 BR 386; 

 EMEI Bom Pastor; 

 Transparência Pública. 

 
Req. 342/2021  -  - Solicita ao Poder Executivo,  novamente um 
posicionamento do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano 
– CMDU, sobre as propostas encaminhadas anteriormente, de 
alteração do plano diretor. Pedido este feito através do requerimento 
nº 822/2020. 

Req. 343/2021  - Solicita ao Governo Federal, inclusive para o Fundo 
Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE MEC a 
suspensão do pagamento por parte dos alunos, das parcelas do Fies, 
nos moldes do ocorrido durante o ano de 2020. Também solicitamos 
o envio em formato de moção de apoio para as Câmaras de 
Vereadores do Vale do Taquari 

Req. 344/2021  - Solicita ao Poder Executivo,  se existe em estoque 
academias ao livre. 

 Req. 345/2021  - Solicita ao Poder Executivo, quais foram as 
providências e andamentos acerca do Procedimento Preparatório nº 
00803.000.128/2020, conforme anexo.  
 
Req. 346/2021  - Solicita ao Poder Executivo, qual o percentual 
utilizado na educação no ano de 2020. Informamos que os 
questionamos são por conta do artigo 83, parágrafo único Art. 83. As 



emendas aos Projetos de Lei relativos aos Orçamentos anuais ou aos 
Projetos que os modifiquem, somente poderão ser aprovados, caso: 
I – sejam compatíveis com o plano plurianual e com as diretrizes 
orçamentárias; 
II – indiquem os recursos financeiros necessários, admitidos apenas 
os provenientes da redução de despesas, excluídas as destinadas à: 
a) pessoal e seus encargos; 
b) serviço de dívida; 
c) educação, no mínimo de 30%; 
Parágrafo único. Eventual diferença que implique o não atendimento 
ao percentual mínimo de 30% da receita em educação deverá ser 
acrescido ao montante previsto no ano subsequente, a ser destinado 
equitativamente a todos educandários do Município. 

Limpeza/roçada na calçada da Rua Mario Dessoy, no bairro São 
Bento. 

Roçada da área pública localizada na Rua Elida Romana Ceregatti 
Altmayer, no bairro Universitário, próximo ao campo do 
Bandeirantes. 

Solicita a limpeza e roçada na área verde localizada na Rua Germano 
Hallmann, no bairro Campestre. 

Solicita que seja feito a calçada na área verde localizada na Av. 
Cristiano Dexheimer, no bairro Campestre. 

Roçada na área verde localizada na Av. Cristiano Dexheimer, no 
bairro Campestre. 

Solicito mais uma lixeira na Rua Germano Hallmann esquina com a 
Rua Alberto Schneider. As existentes não dão conta. 

Poda das árvores localizadas na Rua Leopoldo Alfredo Bruxel nº 106, 
no bairro Campestre. 

Desobstruir boca de lobo na Rua Leopoldo Alfredo Bruxel nº 140, no 
bairro Campestre. 
 
Solicita que seja deslocada a parada de ônibus localizada na Rua João 
Goulart, no bairro Campestre. A mesma está no sol e junto a faixa 
elevada para a parte da praça, junto a árvore pata de vaca. 



 
Solicita roçada no canteiro central localizado na Rua Nelson Eckert, 
travessa com a Rua Werner Schonhorst, no bairro Jardim do Cedro 
****************************************************************************** 
EDERSON FERNANDO SPOHR: (Req. 347 e 348/2021 e Ind. 42) 
 
Req.nº 347/2021 - Solicita a Secretaria da Saúde o seguinte 
questionamento: por quê seguidamente faltam remédios na Farmácia 
Escola, como por exemplo Insulina e Inalapril, conforme relatos de 
moradores. 
 
Req. Nº 348/2021 - Solicita espaço para falar no pronunciamento 
sobre: 

– Saúde; 
– -Educação; 
– Obras; 
– Trânsito; 
– Segurança; 
– Fiscalização. 
– Carreata; 

 
Solicita à Sec. De Agricultura roçada na extensão da nova calçada da 
ERS 413. O mato e capim estão tomando conta da calçada; 

Solicita à Secretaria de Obras material e manutenção Rua Mário 
Dessoy, no bairro São Bento. 

Solicitamos ao Departamento de Trânsito estudo de viabilidade de 
implementação de redutor de velocidade na Rua Miguel Raymundo 
Schauren, no bairro Olarias. 

Solicita à Sec. De Obras, material e manutenção na Rua Emil Arno 
Hennemann no bairro Moinhos; 

Solicita à Agiluz uma luminária nova (suporte e lâmpada) para a rua 
João Marques de Freitas na frente da casa nro 46 no Bairro Moinhos 
D água; 

Solicita ao Departamento de Trânsito estudo de viabilidade de 
implementação de redutor de velocidade na Av. Dos 15 na altura da 
casa nro 827. No local há muitas crianças e os carros chegam a atingir 
100km/h. 



Solicita à Sec. De Obras limpeza das valetas na Rua Aldino Henz no 
bairro Moinhos D água; Quando  chove elas entopem com muita 
facilidade. 

Solicita à Agricultura recolhimento de lixo verde na rua Angelo 
Pulita, nro 721, no bairro Conventos; 

******************************************************************************
MOZART PEREIRA LOPES: ( Req. Nº 349/2021) 

 
 - Solicita espaço no Expediente para falar sobre educação, obras, 
saúde, principalmente em relação a pandemia que atinge nossa 
comunidade. 
******************************************************************************
PAULA THOMAS: ( Req nº 350/2021 e Ind 43/2021) 
 
Req.nº 350/2021 - Solicita espaço no expediente  para   falar  sobre:  
Hospital Bruno Born ,  
Segurança Pública, 
 saúde / COVID – 19,  
Processos Legislativos/  
Comissões. 
 
Conserto/manutenção do chafariz junto ao Parque  Professor 
Theobaldo Dick e também ao chafariz junto ao Parque do Engenho. 
******************************************************************************
DAIANE FERNANDA BAUER: ( Req. Nº 351/2021 ) 
 
Req.nº 351/2021 - Solicita espaço para falar sobre: 

 Projeto Rosa Fit dos Vales; 

 Violência Doméstica; 

 Projeto Vale Vida; 

 Bueiros da Rua Arno Eckhardt; 

 BR 386 
******************************************************************************
ANTÔNIO MARCOS SCHEFER: (Req. 352,353,354,355 e 356/2021) 
 
Req.nº 352/2021 - Solicita ao Poder Executivo/Sr. Prefeito 
Municipal /SEPLAN- Trânsito que tenham um pouco mais de 
compreensão com os munícipes neste momento de pandemia e que a 



partir disso seja liberada a cobrança de estacionamento rotativo, visto 
que se o comércio está fechado não tem porque o mesmo continuar 
funcionando nas ruas do município, principalmente nas três quadras 
que fazem o entorno do Hospital Bruno Bohr, pois na situação que 
nos encontramos a última coisa que os pacientes que procuram por 
atendimento vão pensar é procurar os cobradores para fazer o 
pagamento. 
 
Req.nº 353/2021 - Reitera ao Poder Executivo/Sr. Prefeito 
Municipal, SEAD a solicitação para que seja estudada a possibilidade 
de implantação principalmente agora durante a pandemia de um 
motoboy nos serviços de saúde públicas do município para fazer as 
entregas de medicamentos de uso continuo principalmente, a 
pacientes que são do grupo de risco, tendo em vista que isso 
diminuiria as aglomeração e consecutivamente o perigo de contágio 
pelos mesmos. 
 
Req.nº 354/2021 - Solicita ao Poder Executivo/Sr. Prefeito Municipal, 
SESA que seja informada a esta Casa Legislativa se houve a 
manifestação de interesse do nosso município em relação ao edital 
lançado pelo Ministério da Saúde Mais Médicos, que visa a 
disponibilização de aproximadamente 3 mil profissionais para fazer 
atendimentos cujo o prazo era até o dia 15 de março, tendo em vista 
a necessidade eminente de contratação de mais médicos para as redes 
de saúde nosso município.  

Req. Nº 355/2021 -  Solicita a Secretaria de Obras a pedido dos 
moradores, melhorias como colocação de 2 cargas de areia e 2 cargas 
de terra no campinho localizado nos fundos do Condominio Novo 
Tempo I, no bairro Santo Antônio para que as crianças possam 
utilizar o local para brincar e praticar atividades físicas. 

Req.nº 356/2021 - Solicita ao Poder Executivo/Sr. Prefeito Municipal, 
SEFA que seja estudada a possibilidade do município prorrogar a 
data do pagamento do IPTU por Cota Única com o desconto de 15% 
pelos munícipes por no mínimo uns 2 meses devido a pandemia, e 
também para os que optarem pelo parcelamento que sejam 
ampliados os prazos de pagamento sem mais acréscimo de juros ou 
multa, visando assim ajudar a população, visto que muitas pessoas 
ficaram desempregadas ou estão com renda menor, devido ao 
fechamento dos comércios. 



******************************************************************************
DEOLI GRAFF: (Req. 357,358, 359 e 360/2021) 
 
Req. Nº 357/2021 - Solicita espaço no Expediente para me manifestar 
sobre: 
 
- Homenagem póstuma a Verno Arend 
- Nova ponte sobre o Rio Taquari 
- Digitalização do Arquivo Histórico de Lajeado 
- Educação 
- Covid 
 
Req. Nº 358/2021 - Solicita ao Poder Executivo, para informar o 
número atualizado de ONGs existentes em Lajeado, razão social das 
mesmas, qual a linha de atuação, endereço completo, fone de contato 
e qual a procedência dos recursos financeiros que as mantém. 

 
Req. Nº 359/2021 - Solicita ao Poder Executivo / Secretaria de 
Planejamento, com o intuito de saber se há algum projeto em 
andamento sobre o alargamento da Avenida Benjamin Constant, 
entre o viaduto da RS 130 e a Rua Osvaldo Mathias Ely. 
 

Req. Nº 360/2021 - Solicita ao Poder Executivo / Secretaria de Meio 
Ambiente, relatório da aplicação dos recursos financeiros do Fundo 
Municipal de Desenvolvimento Florestal, nos últimos cinco anos 
******************************************************************************

LORIVAL EWERLING DOS SANTOS SILVEIRA: ( Req. nº 361 e 

Ind 44/2021)  

 Req. Nº 361/2201 - Solicita ao Senhor Presidente da Câmara 
Municipal de Vereadores de Lajeado Senhor Isidoro Fornari Neto, 
juntamente com o Diretor Presidente da Companhia de Concessões 
Rodoviárias – CCR Via Sul, Senhor Fausto Camilotti e ou 
representante, para que  façam uma apresentação de todo o projeto 
de duplicação da BR 386, trecho este que é pertencente ao município 
de Lajeado, mostrando vias marginais e seus respectivos fluxos, como 
os trevos elevados, passagens subterrâneas e etc. E enfim, tudo o que 
irá contemplar em um todo a este trajeto, como as passarelas para 
pedestres e também a localização e extensão, especificando,  em um 
todo por completo o que irá contemplar todo este projeto. Diante 



disto, que seja mostrado ainda e enviado à Câmara de Vereadores  
neste dia os seguintes tópicos em questão  a seguir: 

- Interligação dos bairros; 

- Estudo de tráfego do trecho Urbano do Município de Lajeado, e se 
o mesmo foi feito; 

- Verificação das passarelas, que não levam os pedestres a via 
marginal, sentido de trânsito; 

- Verificar a extensão de onde e até onde estas irão vir a contemplar. 

 
Solicita a Secretaria de Obras para que seja feito o conserto das 
luminárias no trevo da BR 386 com a RS 130 e suas proximidades, pois 
muitos trabalhadores que se deslocam de seus trabalhos, estão 
correndo risco de vida, desde serem assaltados e etc. Diante disto, 
problema este que já vem trazendo uma grande preocupação a estes 
trabalhadores.  
****************************************************************************** 
HEITOR LUIZ HOPPE: Req. 362, 363 e 364/2021 e Ind. 36) 
 
Req. Nº 362/2201 -  Solicita o envio de ofício ao Poder Executivo 
Municipal/Engenheiro responsável pelo Projeto de Restauração e 
Recapeamento da Av. Sete de setembro, convidando o mesmo para 
participar de Sessão Plenária da Câmara de Vereadores, para detalhar 
e explicar o Projeto, bem como os valores a serem investidos nos 
melhoramentos desta via. 
 
Req. Nº 363/2201 - Solicita ao Poder Executivo Municipal e/ou CCR 
Sul/Engenheiro responsável pelo Projeto de Duplicação da BR 386, 
convidando o mesmo para participar de Sessão Plenária da Câmara 
de Vereadores, para detalhar e explicar o Projeto da Duplicação da 
BR 386, trecho de Lajeado, e as obras de interligação, retornos e vias 
laterais.  
                                  JUSTIFICATIVA: 
                                 - O Município de Lajeado vai ter praticamente 
todo o perímetro urbano e muitos bairros afetados pelas obras: 
                                - Existem muitas dúvidas entre munícipes, 
entidades e empresários, sobre o Projeto, pois há muitos anos é 
esperado e cobrado esta obra, devido ao grande fluxo e movimento  



neste trecho,  usado de passagem  entre várias regiões do Estado, mas 
também como interligação de vários bairros do próprio Município 
                                - Existe uma urbanização muito forte neste trecho 
em ambos os lados desta Rodovia, e é extremamente importante e 
fundamental, aproveitar este momento para fazer um Projeto 
adequado e que atenda da melhor forma possível as questões técnicas 
e de mobilidade, para evitar o risco de dividir ainda mais os dois 
lados da Rodovia e trazer ainda mais dificuldades de mobilidade em 
relação as já hoje existentes. 
                                - É uma obra extremamente importante, que 
afetará a vida de muitas pessoas e empresas, que exigirá altos 
investimentos, e não poderá haver erros ou supressão de 
necessidades com o fim de atender a redução de custos em 
detrimento dos benefícios e melhorias necessárias;   
                                - Lajeado é um Município Polo, onde haverá uma 
grande interferência na mobilidade urbana, e mesmo sendo uma 
Rodovia Federal e Investimentos da Concessionária dos Pedágios, a 
Comunidade, as Empresas, Entidades, Poder Executivo e Legislativo, 
precisam ser ouvidos e fazer parte da discussão do Projeto.     
 
Req. Nº 364/2201 - Solicita espaço no expediente, para manifestação 
sobre os assuntos abaixo: 
- Investimentos e Melhoramentos na Av. dos Ipês – Bairro Montanha; 
- Pandemia Covid 19; 
- Roçadas e limpeza das ruas – 
***************************************************************************** 

ALEX SCHMITT: ( Req. Nº 365/2021) 

Req. Nº    /2021 - Solicita espaço no Expediente para falar sobre: 

- Educação;  

- Covid; 

- Economia. 

******************************************************************************
SÉRGIO LUIZ KNIPHOFF: ( Req. Nº 366/2021) 

Req.nº 366/2021 - Requer espaço para falar sobre o seguinte tema:  

1- Carta aberta ao Prefeito Municipal Marcelo Caumo, abordando 
maior rigidez no controle de disseminação do contágio pelo 



Covid-19 e sugestões de medidas para salvar vidas e salvar a 
economia da cidade. 

******************************************************************************
ISIDORO FORNARI NETO: ( Req. Nº 367 e 369/2021) 

Req. Nº  367 /2021  - Solicita espaço no Expediente para se manifestar 

sobre: 

 - Ponte da BR 386 em Estrela 

-  Rio Taquari 

- Covid-19 

Req. nº 369/2021 -  Solicita ao Poder Executivo, a verificação da 
possibilidade da Prefeitura não encaminhar à negativação em órgãos 
restritivos de crédito, bem como aponte cambiário, as Certidões de 
Dívida Ativa relativas ao Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU 
dos munícipes que não conseguem efetuar o pagamento em dia, 
enquanto perdurar os efeitos da pandemia vigente. 
******************************************************************************
ADRIANO ROSA DOS SANTOS: ( Req. Nº 368 /2021) 
 
Req. Nº   368/2021 - Solicita espaço no Expediente para falar sobre: 
pavimentação, Rio Taquari e bueiro. 
****************************************************************************** 
MARCIO DAL CIN: Req. Nº 370/2021) 
 
Req. nº 370/2021 -  Solicita espaço no expediente do dia 16 de março 
de 2021 para falar sobre os assuntos descritos a seguir: 

 ACESSIBILIDADE 

 CORSAN 

 PEQUENOS EMPRESÁRIOS 

 MESA DIRETORA 

****************************************************************************** 
      Sala Presidente Tancredo de Almeida Neves, 16 de março de 2021. 

 

 

 



 

 


