
     CÂMARA DE VEREADORES DE LAJEADO 
          Estado do Rio Grande do Sul 

 Sessão Ordinária realizada no dia   23/03/2021 

      BOLETIM Nº  012-01/2021 

               E X P E D I E N T E 

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

 
- PL nº 022-01/2021 – Cria o Conselho Municipal de Acompanhamento e 
de Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – 
Fundeb de que trata a Lei Federal nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, e 
dá outras providências. 
 
- PL nº 023-01/2021 – Cria o Programa Permanente de Atualização 
Cadastral dos Servidores Públicos Municipais e o Censo Previdenciário. 
 
- PL nº 25-01/2021 – Altera a Lei Municipal nº 11.099, de 23 de novembro 
de 2020. 
 
- Ofício nº 125-01/2021 – Em atenção ao Ofício nº 122/2021 do vereador 
Márcio Dal Cin a Secretaria do Trabalho, Habitação e Assistência Social 
(STHAS) informa que de acordo com os dados do Cadastro Único, 535 
pessoas possuem algum tipo de deficiência física, as demais possuem 
outros tipos de deficiência (intelectual, visual, auditiva ou outra). 
 
- Ofício nº 127-01/2021 – Em atenção ao Ofício 116/2021 do vereador 
Sérgio Luiz Kniphoff a Secretaria de Planejamento e Urbanismo 
(SEPLAN) informa que o projeto de reforma do prédio da Prefeitura 
Municipal de Lajeado foi elaborado pela empresa Macro Arquitetura. O 
projeto final é constituído de 17 pranchas, que foram encaminhadas ao e-
mail do Vereador Sérgio Luiz Kniphoff. Parte do projeto foi executada em 
2020 englobando a parte externa e o pavimento superior, restando a 
execução da parte interna.  
 
- Ofício nº 123-01/2021 – Em atenção ao Ofício 120/2021 do vereador 
Sérgio Luiz Kniphoff a Secretaria de Educação (SED) informa que a 
Portaria SESZ/SEDUC/RS N 01/2020, que “dispõe sobre as medidas de 
prevenção, monitoramento e controle ao novo coronavírus (COVID-19) a 
serem adotadas por todas as Instituições de Ensino no âmbito do Estado 



do Rio Grande do Sul”, estabeleceu a criação de COE-E Locais, nas 
instituições de ensino, os quais têm como finalidade fundamental 
elaborar o Plano de Contingência para Prevenção, Monitoramento e 
Controle, bem como, articular junto ao COE municipal o controle ao novo 
coronavírus – COVID-19 no âmbito da Instituição de Ensino. Cabe 
suscitar que os COE-E Locais são compostos pela comunidade escolar e 
pais dos alunos.  
 
- Ofício nº 143-01/2021 – Em atenção ao Ofício 123/2021 do vereador 
Márcio Dal Cin a Procuradoria-Geral do Município encaminha anexa 
cópia da documentação solicitada. 
 
- Ofício nº 144-01/2021 – Em atenção ao Ofício 115/2021 do vereador 
Sérgio Luiz Kniphoff e ao Ofício 130/2021 vereador Isidoro Fornari Neto. 
Em atenção ao ofício 115/2021, a Coordenadoria Especial de Captação de 
Recursos informa que o município de Lajeado não foi chamado para 
participar do projeto de duplicação da BR 386 junto à Concessionária 
CCR ViaSul. Quanto ao ofício 130/2021, a Secretaria de Planejamento e 
Urbanismo (SEPLAN) informa que o servidor Carlos Spiekermann 
(Engenheiro Elétrico) está tratando junto às concessionárias e demais 
prestadoras de serviços no intuito de fazer cumprir o estabelecido na Lei 
nº 10.861/2019. 
 
- Ofício nº 145-01/2021 – Em atenção ao Ofício 127/2021 do vereador 
Jones Barbosa da Silva a Secretaria da Saúde (SESA) informa que a 
responsabilidade pela gestão dos procedimentos de caráter eletivo é do 
Estado do Rio Grande do Sul. Além disso, cabe informar que devido à 
Pandemia de COVID-19 todos esses serviços estão sendo amplamente 
prejudicados. Ademais, encaminhamos anexo comunicado do Governo 
do Estado sobre a suspensão das cirurgias eletivas. 
 
- Ofício nº 146-01/2021 – Em atenção ao Ofício 111/2021 da vereadora 
Ana Rita da Silva Azambuja e ao Ofício 129/2021 do vereador Jones 
Barbosa da Silva. Em atenção ao ofício 111/2021 a Administração 
Municipal agradece a indicação e informa que a Secretaria de 
Administração está trabalhando para regulamentar a Lei nº 13.460/2017 
no âmbito do Município de Lajeado. Já em relação ao ofício 129/2021, a 
Administração Municipal agradece a indicação e esclarece que na 
estrutura administrativa do Poder Executivo não existe Secretaria de 
Trânsito.  
 
- Ofício nº 147-01/2021 – Em atenção  ao Ofício 040/2021 do vereador 
Jones Barbosa da Silva a Secretaria de Educação (SED) informa que vem 



executando as adequações necessárias para atender as regulamentações 
do CBM/RS. Onze EMEIS do Município estão com as adequações 
concluídas e duas estão com projeto de ampliação programado, momento 
no qual também serão feitas as adequações das saídas de emergência. As 
demais EMEIS estão na  programação e terão as adequações realizadas 
com a maior brevidade possível.  
 
- Ofício nº 149-01/2021 – Em atenção ao Ofício 026/2021 da vereadora 
Ana Rita da Silva Azambuja e ao Ofício 036/2021 do vereador Carlos 
Eduardo Ranzi. Em atenção ao ofício 026/2021, a Secretaria do Meio 
Ambiente (SEMA) agradece a indicação e  informa que está estudando a 
viabilidade da implantação do proposto pela nobre Vereadora.Já em 
relação ao ofício 036/2021, Secretaria da Saúde (SESA) informa que o 
setor de Vigilância Ambiental desenvolve ações de combate a mosquitos 
de acordo com as estratégias preconizadas pelo Programa Nacional de 
Controle da Dengue (PNCD). O principal meio de combate ocorre através 
das visitas domiciliares que buscam a eliminação contínua de potenciais 
criadouros de mosquitos. Além disso, a Secretaria do Meio Ambiente 
informa que, periodicamente, é realizada aplicação de inseticidas em 
áreas públicas localizas ao longo de córregos e pequenos cursos d’água.  
 
- Ofício nº 151-01/2021 – Em atenção aos ofícios 138, 139, 140, 141, 142, 
143, 144 e 145/2021 da vereadora Ana Rita da Silva de Azambuja, aos 
ofícios 146 e 147/2021 do vereador Ederson Fernando Spohr, ao ofício 
149/2021 do vereador Jones Barbosa da Silva e aos ofícios 152 e 153/2021 
do vereador Antônio Marcos Schefer a Administração Municipal 
agradece para conhecimento e providências cabíveis.  
 
- Ofício nº 168-01/2021 – Em atenção ao ofício 150/2021 do vereador 
Jones Barbosa da Silva a Secretaria do Meio Ambiente (SEMA) informa 
que foi autorizada abertura de processos licitatórios para aquisição de 
lixeiras, que serão instaladas assim que forem entregues pela empresa 
vencedora do certame.  
 

- Ofício nº 158-01/2021 – Em atenção ao ofício 151/2021 do vereador 
Jones Barbosa da Silva e ao ofício 155/2021 do vereador Carlos 
Eduardo Ranzi.Em atenção ao ofício 151/2021, a Secretaria de Obras 
e Serviços Públicos (SEOSP) informa que é ela a responsável pelos 
serviços de roçada nas ruas sem pavimentação.Quanto ao ofício 
155/2021, a Administração Municipal encaminha relatório com a 
informação solicitada.  
 



- Ofício nº 170-01/2021 – Em atenção  ao ofício 165/2021 da vereadora 
Ana Rita da Silva Azambuja, aos ofícios 166 e 167/2021 do vereador 
Sérgio Luiz Kniphoff e ao ofício 172/2021 do vereador Jones 
Barbosa da Silva.  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 nº 178-01/2021 – Poder Executivo encaminha Emenda 
Modificativa ao Projeto de Lei nº 019, de 08 de março de 2021. Para 
auxiliar, envia também o novo texto do PL nº 019/2021, já com 
inclusão das emendas propostas. 
*********************************************************************************** 
EDERSON FERNANDO SPOHR: ( Projeto de Lei CM nº 014-01/2021) 
 
- Projeto de Lei CM nº 014-01/2021 – Denomina de Oda Wagner  a Rua 
D13 localizada no Loteamento Verdes Vales III Bairro Carneiros – 
Lajeado. 
****************************************************************************** 
ANA RITA DA SILVA AZAMBUJA (Req. 371,372,373,374,375,376 e 
377/2021) 
 
Req. 371/2021- Solicita ao Poder Executivo que informe qual o saldo 
financeiro do Fundo Municipal de Desenvolvimento e Proteção Florestal. 
 
Req. 372/2021- Solicita ao Poder Executivo que informe o nome e função 
dos membros da Comissão Florestal Municipal e que esta informe, quais 
são os projetos previstos de arborização urbana e qual valor será 
investido nestes projetos. 
 
Req. 373/2021- Solicita ao Poder Executivo que estabeleça parceria com 
entidades de ensino da cidade com objetivo de disponibilizar cursos 
profissionalizantes (áreas administrativas e de atendimento, gestão, 
logística, empreendedorismo) gratuitos à população, com ênfase a 
abertura de novos negócios e serviços autônomos. As aulas deverão 
inicialmente ser ministradas à distância e com o término da pandemia, 
também nos formatos presencial e semipresencial. Esta é uma medida de 
enfrentamento a agravada situação econômica e aumento do desemprego 
no município em decorrência da pandemia da Covid-19. A proposta 
busca promover a qualificação profissional e abertura de novos negócios 
na cidade. 
 



Req. 374/2021- Solicita ao Poder Executivo que faça estudo de viabilidade 
pra implantação de ciclovia / ciclo faixa / ciclorrota ao longo das 
Avenidas Benjamin Constant e Senador Alberto Pasqualini. 
 
Req. 375/2021- Solicita envio de anteprojeto de lei em anexo ao Poder 
Executivo para que seja instituído no município de Lajeado o mesmo 
Programa instituído no município de Venâncio Aires, chamado “IPTU 
Mais”. Através do Programa IPTU Mais, o contribuinte tem desconto no 
imposto proporcional às implementações ambientalmente sustentáveis 
junto ao seu imóvel. Para se enquadrar e ganhar o desconto, o 
contribuinte precisa realizar ações, como por exemplo, arborização no 
passeio público, possuir sistema de captação da água da chuva, reuso da 
água, utilização de energia passiva, aquecimento hidráulico solar, energia 
fotovoltaica, utilização de composteiras, entre outras. 
 
Req. 376/2021- Solicita ao Poder Executivo que o mesmo encaminhe à esta 
Casa Legislativa Projeto de Lei que “Institui o Fundo Municipal Especial 
para aquisição de vacinas contra a Covid-19 no Município de Lajeado”. A 
finalidade do Fundo será única e exclusivamente para aquisição de 
vacinas para o enfrentamento da Covid-19. Devem constituir receitas do 
Fundo, as oriundas de: I – doações, auxílios, contribuições, legados e 
transferências de natureza gratuita realizadas por entidades de qualquer 
natureza, públicas ou privadas, e de pessoas físicas ou jurídicas; II – 
repasses, transferências ou subvenções de órgãos federais, estaduais ou 
municipais, bem como de estados estrangeiros e organismos 
internacionais. III - valores referentes à destinação de recursos ao 
Executivo Municipal pela Câmara Municipal de Lajeado. O Executivo 
Municipal também poderá regulamentar Comitê Gestor para o Fundo 
Municipal Especial para aquisição de vacinas contra a Covid-19 no 
Município de Lajeado. 
 
Req. 377/2021- Solicita ao Poder Executivo que realize estudo de 
viabilidade de implantação, para o período pós-Pandemia, de Coworking 
Municipal gratuito, como medida complementar de combate aos 
prejuízos econômicos e desemprego causados pela pandemia. O 
Coworking Municipal é um local de trabalho compartilhado, um 
escritório equipado destinado a profissionais liberais, autônomos, micro e 
pequenas empresas, consultores, empreendedores e freelances, de forma 
gratuita. Este local busca acelerar o desenvolvimento do ecossistema de 
inovação do município, fomentar o empreendedorismo, apoiar a criação e 
o desenvolvimento de startups e potencializar novos negócios. Estes 
espaços públicos já são realidade em Porto Alegre – Poa.hub, 
Tepejara/RS, Farroupilha/RS, Bagé/RS, Curitiba/PR - Worktiba, 



Itabira/MG – ItabiraHUB, Estado de São Paulo – Acessa Campus, 
Sobral/CE, entre outros. 
 
MOZART PEREIRA LOPES (Req.378/2021) 
 
Req. 378/2021- Solicita espaço para falar sobre educação, obras e saúde, 
principalmente em relação a pandemia que atinge nossa comunidade. 
 
EDERSON FERNANDO SPOHR (Req.379/2021 e Ind. 045) 
 
Req. 379/2021 – Solicita espaço para falar no pronunciamento sobre: 
– Saúde; 
– -Educação; 
– Obras; 
– Trânsito; 
– Segurança; 
– Fiscalização. 
– Comércio. 
 
Solicita à Secretaria de Obras, em caráter de urgência, material e 
manutenção Rua Gelson Krohn, no bairro São Bento.  
 
Solicita à Agricultura, roçada na área verde da rua Orlando Siebben, no 
bairro São Bento. O mato invadiu totalmente a calçada em vários pontos, 
obrigando o pedestre a andar no meio da rua. 
 
MARCIO DAL CIN (Req.380/2021) 
 
Req. 380/2021 – Solicita espaço no expediente do dia 23 de março de 2021 
para falar sobre os assuntos descritos a seguir: 
- CM 012/2021; 
- RAMPAS DE ACESSO; 
 - ABERTURA DO COMÉRCIO E DAS ESCOLAS 
 
ADRIANO ROSA (Req.381/2021) 
 
Req. 381/2021 – Solicita espaço no Expediente, para falar sobre a 
importância de conclusão de obras, Sensibilidade na Segurança, Covid. 
 
DEOLÍ  GRÄFF (Req.382/2021) 
 
Req. 382/2021 – Solicita espaço no Expediente para me manifestar sobre: 
- Nova ponte sobre o Rio Taquari 



- Terceira Idade 
- Educação 
- Covid 
- Saúde 
 
CARLOS EDUARDO RANZI 
(Req.383,384,385,386,387,388,389,390,391/2021 e Ind.046) 
 
Req. 383/2021 – Solicita ao Poder Executivo, que seja cumprida 
imediatamente a Lei Municipal 10.517/2017, que dispõe sobre a 
divulgação das listagens dos pacientes que guardam por consultas com 
especialistas, exames e cirurgias na rede pública do Município de 
Lajeado. A lei já foi estabelecida e não cabe mais análise conforme 
informado. Solicitamos saber quantas pessoas estão na fila de consultas, 
exames e cirurgias. 
 
Req. 384/2021 – Solicita ao Poder Executivo,  que aos moldes do Projeto 
de Lei nº 15- 01/2021, da Rua Emilio Haas, que a própria prefeitura 
pavimentou e cobrou a contribuição de melhoria, e considerando não 
termos recebido resposta da empresa Movesco, empresa lindeira, 
solicitamos que a prefeitura faça a pavimentação da rua 25 de fevereiro 
para depois cobrar contribuição de melhoria. 
 
Req. 385/2021 – Solicita ao Poder Executivo, que diminuam o tamanho 
dessas bocas de lobo, e que seja solicitado ao engenheiro da obra o motivo 
de ter sido feito dessa maneira. 
 
Req. 386/2021 - Solicita ao Poder Executivo, que seja analisado a 
possibilidade de completar a escada que dá acesso ao rio Taquari, para as 
pessoas terem acesso maior ao rio e pescarem. 
 
Req. 387/2021 – Solicita ao Departamento de Trânsito, a relação de multas 
aplicadas na cidade, por conversão em local proibido. 
 
Req. 388/2021 – Solicita ao Poder Executivo, se as diretoras das escolas 
possuem plano de telefone pela prefeitura. 
 
Req. 389/2021 – Solicita ao Poder Executivo, uma pista de caminhada e 
bancos de concreto na área verde localizada na Rua das Extremosas, no 
bairro Montanha. 
 
Req. 390/2021 – Solicita ao Poder Executivo, se há disponibilidade de 
massa asfáltica. A solicitação se deve devido que após o pedido este feito 



através do requerimento nº 835/2020, solicitando a instalação de faixa 
elevada na Rua Érico Weber, no final da praça pública. 
 
Req. 391/2021 – Solicita a RGE,  a poda das árvores localizadas na Rua 
Leopoldo Alfredo Bruxel nº 106, no bairro Campestre. 
 
 - Solicita ao Departamento de Trânsito, a pintura da sinalização no solo 
da Rua Padre Nóbrega, no bairro Centenário, bem como uma faixa de 
segurança em frente à EMEI Primeiros Passos. 
 
Solicita a limpeza da calçada de passeio localizada na Rua José Schmatz 
nº 79, no bairro Florestal. 
 
Retirar monte de terra, que está ocupando metade da rua, localizado na 
Rua Progresso, próximo ao nº 110, no bairro Planalto.   
 
Solicita que seja colocado brita na Rua Vinicius Kunzel e na Rua Osvaldo 
Becker, em toda extensão da rua, no Loteamento Germânia, no Bairro 
Conventos.  
 
Solicita que corte os cachos de coquinhos do coqueiro que fica na calçada 
da Escola Irmã Branca, na Rua Quinze de Novembro nº 436, no bairro 
Centro.  
 
BANCADA DO MDB (Req.392/2021) 
 
Req. 392/2021 – Solicita a Mesa Diretora o envio de Menção Honrosa ao 
Corpo de Bombeiros Militar de Estrela e Lajeado, em agradecimento 
pelos relevantes serviços prestados no excelente atendimento ao incêndio 
do dia 13 de março de 2021, conforme relato abaixo: Na data do dia 13 de 
março, por volta das 11 horas e 30 min, na Rodovia BR 386, km 350, em 
cima da ponte do Arroio Boa Vista, município de Estrela/RS, sentido 
capital-interior, ocorreu o tombamento da uma carreta. O veículo 
transportava produto perigoso de código 30 1202 (Óleo Diesel, Conforme 
manual da Associação Brasileira da Indústria Química (ABIQUIM). Logo 
após o tombamento houve uma explosão dando início ao incêndio de 
grandes proporções. O atendimento do incêndio teve a implantação de 
um posto de comando CBMRS, junto ao local do acidente, para fins de 
agilizar o processo de resolução da demanda conjuntamente com outros 
órgãos, Polícia Rodoviária Federal (PRF), Defesa Civil Estadual (DC), 
Defesa Civil Municipal, FEPAM e CCR RODOVIAS, tendo o 1º Tenente 
QTBM FAUSTO GUSMÃO ALTHAUS, Oficial do CBMRS, como 
Comandante do teatro de operações. O Comandante de Guarnição Sd 



RODRIGO PIRES DA SILVA, chefe de linha Sd DIMAS ALEX 
SULZBACH, e condutor operador de viatura Sd EDUARDO 
RODRIGUES MOURA DE LIMA, iniciaram o combate às chamas, com a 
utilização de EPRA. Ao mesmo instante, pelo lado oposto da ponte, 
chegou o Corpo de Bombeiros Militar de Lajeado, com o ABT 0265, 
constituída pelo comandante de guarnição 1º Sgt Marcio Fernando 
SITENESKI, chefe de linha Sd ELIZABETE Rejane Linden e auxiliar de 
linha Sd Bruno Paraboni FIORIN. De folga, deslocaram para ocorrência 1º 
Ten Fausto Gusmão Althaus, e Sd FERNANDO FEY, 2º SGT Marcos 
Eliberto Hampel e Sd Alisson Marlon WESSEL.Com a utilização de 
líquido gerador de espuma (LGE), por sistema de arrastamento, após 
aproximadamente 45 minutos de combate direto, o incêndio foi contido, 
tanto no tanque do caminhão que ficou sobre a ponte,quanto na unidade 
tratora que havia caído para baixo da ponte, às margens do arroio Boa 
Vista. A partir daí, deu-se início ao resfriamento do tanque.No total, foi 
envolvido, entre as unidades de Bombeiros Militar de Estrela e Lajeado 
(10 ME), empregando a logística de 03 (três) caminhões auto bomba 
tanque, utilizando aproximadamente 30.000 litros de água, 150 litros de 
LGE e utilizado 07 (sete) cilindros de ar comprimido respirável, de 6,8 kg 
e 2 cilindros de 9kg, com 250 BAR. Alguns recarr gados em terminal de 
carga rápida do ABT. 
 
ANTÔNIO MARCOS SCHEFER (Req.393/2021 e Ind. 047) 
 
Req. 393/2021 – Solicita ao Prefeito Municipal, SEAD/SED  que seja 
estudada a possibilidade da prefeitura fazer um projeto encaminhando 
um aumento no vale alimentação recebido pelos professores do 
município, visto que atualmente o valor está em R$150,00 e como o 
salário dos mesmos já é baixo isso é pouco, tendo em vista o alto custo 
dos alimentos. 
 
SEOSP: solicitando melhorias como patrolamento e colocação de material, 
nos endereços citados abaixo:  
- No final da Rua Oscar Pedro Scherer parte onde acaba o calçamento no 
bairro Planalto. 
- Na Rua Gerson Kron no bairro São Bento, moradores reclamam da 
quantidade de barro na mesma. 
 
SEOSP: reiterando a solicitação de substituição de uma lâmpada que se 
encontra queimada no poste localizado na Rua Delfino Costa, 
proximidades da residência nº320 no bairro Conservas.  
 



SEOSP: solicitando com URGÊNCIA melhorias como a colocação de mais 
canos para escoamento de esgoto no bueiro localizado na Rua 
Comandante Wagner, proximidades da residência nº483 no bairro São 
Cristovão, visto que segundo os moradores em dias de chuva devido a 
situação que se encontra o mesmo a água e o esgoto acabam invadindo a 
residência.  
 
SEOSP: solicitando as melhorias citadas abaixo na parada de ônibus 
localiza na Av. Beira Rio proximidades do curtume no bairro Morro 25: 
- Limpeza e roçada no entorno da mesma. 
- Remoção da lixeira que se encontra no local. 
 
SEPLAN-Trânsito: solicitando a pintura dos quebra-molas localizados na 
Av. Beira Rio no bairro Morro 25.  
 
SEOSP: solicitando melhorias na boca de lobo localizada na interseção 
entre a Rua São João Bosco com a Rua Delfino Costa bairro Conservas, 
pois devido ao estado que o mesmo se encontra podem ocorrer acidentes 
no local. 
 
ALEX SCHMITT (Req.394/2021) 
 
Req. 394/2021 – Solicita espaço para falar sobre os seguintes assuntos: 
- Educação; 
- Cogestão; 
- Corsan. 
 
PAULA THOMAS (Req.395,396/2021) 
 
Req. 395/2021 – Solicita a Mesa Diretora que seja enviado um ofício em 
nome desta Casa Legislativa, de agradecimentos aos bombeiros que 
prestaram atendimento na ocorrência do dia 13/03 na BR386 envolvendo 
um caminhão de combustíveis. A ocorrência tomou uma proporção bem 
grande e se espalhou em mídia nacional. Por isso, peço a mesa que seja 
formalizado um ofício de agradecimento pela dedicação e heroísmo do 
Corpo de Bombeiros das cidades de Lajeado e Estrela por conta da 
ocorrência grave no dia 13/03 na BR386. Na manhã do dia 13 de março, 
ocorreu uma grande ocorrência com produtos perigosos, no Estado do 
Rio Grande do Sul, sendo atendida com excelência pelo Corpo de 
Bombeiros Militar do Estado. A ocorrência envolveu um caminhão que 
transportava combustível óleo diesel e que veio a colidir com o parapeito 
da ponte situado sob o Arroio Boa Vista, na região dos Vales, tombando e 
imediatamente incendiando, sendo uma das maiores ocorrências da 



região. A primeira chamada se deu ao Telefone de Emergência 193 do 
Pelotão de Lajeado, atendida pelo Soldado Schuck, que deslocou 
rapidamente e também efetuou contato com o Pelotão do Corpo de 
Bombeiros de Estrela composta pelos Sd Rodrigo, Sd Moura, Sd Feyh e 
Sd Steffans. A guarnição composta pelo 1º Sargento Siteneski, Soldado 
Elizabete e Soldado Fiorin, que partiu de Lajeado, chegando ao local se 
deparou com uma cena, descrita pelos próprios populares que se 
encontravam as margens e expectavam o ocorrido, aterrorizante. De 
mesmo modo a guarnição que partiu de Estrela, também teve o contato 
com a ocorrência que já se classificava como a maior, desse caráter, da 
região dos vales.No momento não se tinha dimensão das proporções do 
ocorrido, assim como possíveis vítimas e número de veículos envolvidos. 
Desta forma as guarnições agiram com destreza e destemor, tomando 
proximidade e mantendo o combate Ofensivo das chamas que chegavam 
a aproximadamente 50 metros de altura e uma eminente explosão que 
devastaria não somente a ponte nos dois sentidos mas atingiria os 
populares e veículos que estavam retidos nos dois sentidos da BR- 386 em 
razão do acidente. Foram mais de duas horas de combate ofensivo onde 
as duas guarnições se empenharam ao máximo para minimizar e evitar a 
explosão sob efeito “bleve”*, o que teria dimensões catastróficas. Ao 
tomar ciência do acorrido, o 1º Tenente Althaus deslocou ao local e 
assumiu o comando da ocorrência. De pronto o Soldado Wessel, que 
estava de folga, corajosamente compareceu ao local como voluntário à 
guarnição,demonstrando que os Bombeiros Militares estão 24 horas a 
disposição da sociedade, independentemente de estarem de folga ou 
férias. Este militar, assim como os demais, teve um papel fundamental no 
combate às chamas auxiliando no revezamento do combate.  
 
Req. 396/2021 – Solicita espaço no expediente para falar sobre: 
Educação,  
Segurança Pública,  
Saúde / COVID – 19,  
Processos Legislativos/ 
Comissões,  
Projetos e Meio ambiente. 
 
ISIDORO FORNARI NETO (Req.397/2021) 
 
Req. 397/2021 – Solicita espaço no Expediente para se manifestar sobre: 
- Plano Diretor 
- COVID 
- Ponto sobre a BR 386 em Estrela. 
 



JONES BARBOSA DA SILVA (Req.398,399,400,401,402,403,404/2021 e 
Ind.048) 
 
Req. 398/2021 – Solicita ao Poder Executivo que o contrato de distribuição 
do  KIT ALIMENTAÇAO para crianças do município de Lajeado, tenha 
preferência e liberado o mais breve possível devido à urgência dos fatos. 
 
Req. 399/2021 – Solicita à Secretaria de Saúde que se mantenha o 
fornecimento de medicamentos receitados pelos postos de saúde, 
médicos especialmente tratamento covid-19. 
 
Req. 400/2021 – Solicita espaço para falar sobre. 
-Educação 
-Saúde publica 
-dedetização 
-retorno as aulas 
-Melhorias de via Pública 
-vacinação 
-covid-19 
-tratamento precoce 
 
Req. 401/2021 – Solicita ao Executivo questionando o porquê não houve a 
implantação do tratamento precoce em Lajeado, tendo em vista que em 
Junho de 2020 o tratamento se mostrou eficaz no município. 
 
Req. 402/2021 – Solicita à Secretaria de Cultura Esporte e Lazer SECEL, 
explicações referentes à devolução dos R$ 81.600,00 reais que vieram do 
Governo Federal para a devida Secretaria como verba para projetos 
inscritos segundo a Lei Aldir Blanc 14.017 de 29 de Junho de 2020, 
conforme matéria veiculada na data de 05/03/2021, no jornal O 
Informativo do Vale. 
 
Req. 403/2021 – Solicita a Mesa Diretora novamente a doação de 700 
cestas básicas, para Secretaria de Trabalho, Habitação e Assistência Social 
– STHAS. 
 
Req. 404/2021 – Solicita ao Executivo “mutirão de Cadastro Único”, 
devido à longa demora no agendamento dos cadastros que estão 
chegando a um prazo de espera de até dois  meses, o que é inacessível ao 
cidadão que depende deste para receber alimentos e  outros serviços que 
o órgão disponibiliza. 
 
- Solicita a Secretaria de Obras para que atenda as seguintes demandas.  



-Troca de lâmpada Rua Jayr Amaury Koebe, Bairro São Cristóvão n°53, 
Lajeado.  
- Troca de lâmpadas Rua Rio Grande do Sul n°167, Bairro Santo André, 
Lajeado.  
-Manutenção de via e limpeza de bueiros Rua Aquilino Ângelo Lorenzon 
esquina com Irma Baum Schneider.  
-Alagamento quando chove Rua Aquilino Ângelo Lazzeron esquina com 
Irma Baum Schneider, Bairro Campestre, Lajeado.  
-Lâmpada queimada Rua Cristiano Dexheimer n°147, Bairro Campestre, 
Lajeado.  
-Vala aberta falta de asfalto Rua Hermes Jaeger, Bairro Bom Pastor, n° 
898, Lajeado 
 -Troca de lâmpada Rua Rio de Janeiro, n° 177, Bairro Santo André, 
Lajeado.  
-Troca de lâmpada R. Expedicionários do Brasil, Bairro Americano, 
Lajeado  
-Limpeza de terreno Rua João Sebastiany, n° 330, Bairro Montanha, 
Lajeado  
-Agua parada e infestação de mosquito Rua Zulmira Laura Scherer, n° 57, 
Bairro Campestre  
-Troca de lâmpada Rua Sybila Maria Mallmann esquina com Amazonas, 
n° 410, Bairro Universitário, Lajeado.  
-Limpeza de terreno Rua João Willibaldo Bergmann, Bairro Conventos 
906, Lajeado  
-Normalização do abastecimento de água Rua Armindo Lavall, n° 642, 
Bairro Imigrante, Lajeado  
-Limpeza de  terreno Rua Irma Baum Schneider em frente ao número 619, 
Bairro Campestre, Lajeado  
-Falta de água bairro Centenário, frequentemente.  
-Dedetização de mosquitos Rua Coelho Neto, número 219, Bairro 
Campestre.  
-Roçada de calçada e meio fio, Rua João Sebastiany, Bairro Montanha. 
 
HEITOR LUIZ HOPPE (Req. 405,406/2021) 
 
Req. 405/2021 – Solicita o envio de ofício ao Prefeito Municipal e 
Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, sugerindo estudo de projeto para 
pavimentação do trecho faltante da Rua Oswaldo Mathias Ely até o 
entroncamento junto a ERS 130 e ERS 413(rótula da BRF). 
JUSTIFICATIVA: 
- Esta rua é uma importante ligação entre o Bairro Montanha à ERS 130 e 
S413; 



- O trecho que falta pavimentar é pequeno, entre 400 a 500 mts; - Há 
vários moradores e empresas no trecho, os quais sofrem muito com a 
poeira em tempo seco e barro quando chove; - Esta via quando 
totalmente pavimentada poderá ser muito útil para desafogar um bom 
trecho da ERS 130, período urbano de Lajeado por usuários que vem do 
Interior sentido capital pela BR 386 com destino para Cruzeiro do Sul, 
Venâncio Aires e Santa Cruz do Sul. 
 
Req. 406/2021 – Solicita espaço no expediente, para manifestação sobre os 
assuntos abaixo:  
- Pandemia Covid 19;  
- Vacinação;  
- Iluminação Pública. 
 
SÉRGIO LUIZ KNIPHOFF (Req.407,408/2021) 
 
Req. 407/2021 – Solicita espaço para falar sobre os seguintes temas:  
1- Covid, casos em Lajeado, medidas de proteção e vacinas. 
 
Req. 408/2021 – Solicita ao Poder Executivo Municipal onde pedimos 
informações sobre a sede do COHVISA, como está a renovação do pedido 
de concessão da sede para essa agremiação. 
 
LORIVAL EWERLING DOS SANTOS SILVEIRA (Req.409/2021) 
 
Req. 409/2021 – Solicita ao Coordenador Regional da Saúde – 16 CRS Sr. 
Edegar Antônio Cerbaro para que sejam disponibilizados mais 
profissionais para o atendimento ao público na farmácia do Estado e 
também, melhorar a estrutura, pois as pessoas que  necessitam aguardar 
para o atendimento que as mesmas então tenham a mínima estrutura 
para permanecerem aguardando, já que o atendimento é demorado 
devido ter poucos atendentes frente as demandas das pessoas, sendo que 
muitas destas pessoas, já se encontram com idades mais avançadas e 
claro carregando consigo sérios problemas de saúde por não terem lugar 
adequado para  permanecerem esperando que em tempos de pandemia 
na atual situação em que nos encontramos, agravando ainda mais os 
riscos do Covid, pois as pessoas acabam ficando aglomeradas no lado de 
fora na calçada esperando a sua vez. 

****************************************************************************** 
    Sala Presidente Tancredo de Almeida Neves, 23 de março de 2021. 

 

 



 
 

 

 


