
     CÂMARA DE VEREADORES DE LAJEADO 
          Estado do Rio Grande do Sul 

 Sessão Ordinária realizada no dia   06/04/2021 

      BOLETIM Nº  014-01/2021 

               E X P E D I E N T E 

************************************************************************************ 
PODER EXECUTIVO: 
 
- PL nº 028-01/2021 – Autoriza a abertura de Crédito Suplementar. 
 
- PL nº 029-01/2021 – Autoriza a abertura de Crédito Suplementar. 
 
- PL nº 030-01/2021 – Inclui ação na Lei nº 10.446/17 (PPA) e na Lei nº 
10.852/19 (LDO) e autoriza a abertura de Crédito Especial. 
 
- PL nº 031-01/2021 – Autoriza o Poder Executivo a repassar valores ao 
Sindicato dos Professores Municipais de Lajeado e abrir Crédito 
Suplementar. 
 

- Ofício nº 203-01/2021 – Em atenção ao ofício 056/2021 da vereadora 
Ana Rita Da Silva Azambuja, ao ofício 058/2021 do vereador Carlos 
Eduardo Ranzi e ao ofício 072/2021 do vereador Lorival Ewerling 
dos Santos Silveira.Em atenção ao ofício 056/2021, a Secretaria do 
Meio Ambiente (SEMA) informa que já existe um cadastro prévio de 
animais de famílias de baixa renda, que são atendidas através da 
política gratuita de castrações, conforme Lei Municipal nº 
10.894/2019.Quanto ao ofício 058/2021, a SEMA informa que os 
contratos não foram rompidos e os serviços seguem sendo 
prestados. Já em relação ao ofício 072/2021, a SEMA agradece a 
sugestão e informa que está estudando a viabilidade de sua 
implantação. 
 

- Ofício nº 205-01/2021 – Em atenção ao Ofício nº 201/2021 do vereador 
Sérgio Luiz Kniphoff, aos ofícios 206 e 209/2021 da vereadora Ana 
Rita da Silva Azambuja, ao ofício 210/2021 do vereador Ederson 
Fernando Spohr e ao ofício 220/2021 do vereador Carlos Eduardo 
Ranzi. Em atenção aos ofícios 201, 209 e 220/2021, a Secretaria da 
Fazenda (SEFA) agradece a indicação e informa que está analisando 
o proposto pelos nobres Vereadores.  Quanto ao ofício 206/2021, a 



SEFA esclarece que nem todos os Conselhos Municipais possuem 
algum fundo vinculado a eles, exemplo disso é o Conselho de 
Desenvolvimento Econômico Municipal. Ademais, encaminha-se 
em anexo lista com o saldo financeiro nos fundos municipais 
existentes, cabendo ressalvar que o referido saldo financeiro pode já 
estar comprometido por empenhos ou restos a pagar. Além disso, 
vale ressaltar que o gerenciamento dos Fundos Municipais é 
regulamentado por lei específica. Já em relação ao ofício 210/2021, a 
SEFA informa que o relatado não procede. Conforme relatório 
anexo, foram realizados pagamentos de acordo com o firmado entre 
a Secretaria de Educação e a Procuradoria Jurídica. Quanto aos 
saldos dos recursos empenhados e anulados, a SEFA informa que, 
conforme as regras contábeis aplicáveis, os mesmos retornam à 
dotação original, ficando disponível para aplicação posterior. 
 
- Ofício nº 206-01/2021 – Em atenção ao ofício 202/2021 da vereadora 
Ana Rita da Silva Azambuja, aos ofícios 213 e 214/2021 do vereador 
Ederson Fernando Spohr, aos ofícios 215, 217, 218, 221 e 222/2021 
do vereador Carlos Eduardo Ranzi, ao ofício 224/2021 do vereador 
Antônio Marcos Schefer e aos ofícios 227, 228 e 229/2021 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 211-01/2021 – Em atenção ao Ofício nº 212/2021 do vereador 
Ederson Fernando Spohr a Secretaria de Planejamento e Urbanismo 
(SEPLAN) informa que os projetos solicitados pelo nobre Vereador 
foram enviados aos e-mails vereadorederspohr@gmail.com e 
cmlajeado@msbnet.com.br.  
********************************************************************************* 
ESTADUAIS: 
 
 - 16ª Coordenadoria Regional de Saúde em atenção ao ofício nº 328-
01/2021, do Vereador Lorival Ewerling dos Santos Silveira sobre a  
disponibilização de mais profissionais para o atendimento ao público na 
farmácia do Estado. Informa que, em razão de o serviço de atendimento e 
dispensação de medicamentos ser de competência municipal, o referido 
ofício emanado da Câmara de Vereadores deve ser remetido para o 
próprio município de Lajeado/RS. A Secretaria Estadual da Saúde tão 
somente recebe os medicamentos e faz a distribuição aos municípios. 

mailto:vereadorederspohr@gmail.com
mailto:cmlajeado@msbnet.com.br


*********************************************************************************** 
ENTIDADES: 
 
- Fórum das Entidades de Lajeado vem trazer informações sobre a 
coordenação da entidade ao longo deste ano. O Fórum das Entidades de 
Lajeado consiste em espaço permanente para tratar de questões 
relacionadas aos interesses comuns das entidades integrantes, na busca 
do desenvolvimento do nosso município.  
É composto pelas seguintes entidades: Associação Comercial e Industrial 
de Lajeado (Acil), Associação Lajeadense Pró-Segurança Pública 
(Alsepro), Associação das Empresas de Serviços Contábeis, 
Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas do Vale do Taquari 
(Aescon VT), Câmara de Dirigentes Lojistas de Lajeado (CDL Lajeado), 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), Junior Chamber 
International Lajeado (JCI Lajeado), Observatório Social de Lajeado (OS 
Lajeado), Ordem dos Advogados do Brasil – Subseção Lajeado (OAB 
Lajeado), Sindicato do Comércio Varejista do Vale do Taquari (Sindilojas 
VT), Sindicato dos Concessionários e Distribuidores de Veículos no 
Estado do Rio Grande do Sul (Sincodiv-RS) – Delegacia do Vale do 
Taquari, Sindicato dos Contadores e Técnicos em Contabilidade do Vale 
do Taquari ( Sincovat) Sindicato da Industria da Construção Civil e 
Similares do Vale do Taquari ( Sinduscom VT) e Sociedade dos 
Arquitetos e Engenheiros do Vale do Taquari ( Seavat). Durante o ano de 
2021, a coordenação das atividades do Fórum das Entidades de Lajeado 
será realizada pela ACIL, OAB Subseção Lajeado, entidades com as quais 
poderá ser mantido contato em caso de qualquer convocação, proposição 
ou ação.  
************************************************************************************ 
ALEX SCHMITT (PROJETO DE LEI CM N° 016-01/2021) 
 
-PROJETO DE LEI CM Nº 016-01/2021- Reconhece as atividades 
presenciais das redes pública e privada de ensino como essenciais para a 
população de Lajeado. 
 
 SÉRGIO LUIZ KNIPHOFF (PROJETO DE LEI CM N° 017-01/2021) 
 
  -PROJETO DE LEI CM N° 017-01/2021 - Estabelece prioridade de 
vacinação contra a Covid-19, aos professores e funcionários da educação 
pública municipal, estadual e privada, que encontram-se em contato 
direto com alunos. 
************************************************************************************ 
ANA RITA DA SILVA AZAMBUJA (Req.447,448,449,450,451, 452 e 
481/2021) 



 
Req.447/2021- Solicita ao Poder Executivo que estude a possibilidade de 
instituir o “banco de doação de medicamentos”. Este local servirá para 
atender as necessidades de pessoas que precisam de medicamentos e 
muitas vezes não encontram na farmácia municipal ou não têm condições 
financeiras de adquiri-los. É comum muitas pessoas guardarem a sobra 
de medicamentos em suas casas, mesmo sem precisar utilizá-los. Com um 
programa municipal que gerencie estas doações é possível 
estabelecermos uma finalidade justa e evitar o desperdícios destas 
medicações que podem ser utilizadas por outras pessoas. A classificação, 
verificação de prazos de validade, organização e distribuição dos 
medicamentos, deverão ser desempenhados por profissionais da área de 
farmácia. Para a retirada do medicamento, o usuário terá que apresentar 
receita médica original emitida pela rede municipal de saúde. 
 
Req.448/2021- Solicita ao Poder Executivo que, em futuras obras públicas, 
pavimentação de ruas pelo Programa de Pavimentação Comunitária, 
desobstrução ou reforma de bueiros, seja exigida a instalação de “bueiros 
inteligentes” ao invés dos bueiros tradicionais. Este tipo de bueiro busca 
minimizar o volume de resíduos que vai para córregos e rios, reduzir 
despesas operacionais e ainda pode ajudar a evitar alagamentos na 
cidade, especialmente em períodos de chuvas intensas. Trata-se de um 
sistema com um cesto coletor (cesto ou peneira) que impede a passagem 
de resíduos até a tubulação, podendo contar com sensor volumétrico que 
monitora o nível de enchimento, emitindo um alerta às equipes de 
limpeza quando a capacidade do sistema é atingida. 

   
Req.449/2021- Solicita à Secretaria do Meio Ambiente que averigue as 
condições de vida do cão localizado na Rua Imigrantes, número 35, 
sobrado 6, bairro Universitário. Se constatadas irregularidades que sejam 
tomadas as providências cabíveis. Rua Irmã Kramer 340, sobrado 09. 
 
Req.450/2021- Solicita à Secretaria do Meio Ambiente que averigue as 
condições de vida do cão localizado na Rua Irma Kramer, número 340, 
sobrado 09, bairro Moinhos D’Água. Se constatadas irregularidades que 
sejam tomadas as providências cabíveis. 
 
Req.451/2021- Solicita à Secretaria de Planejamento e Urbanismo que a 
mesma estude a possibilidade de implementar no município “Terrários 
Urbanos”, a exemplo de Porto Alegre que, no dia 31/03/2021, publicou 
edital de licitação para implementação destes espaços. Considera-se 
Terrário Urbano, o espaço urbano, de lazer e convívio da População, 



implementado e gerido pela iniciativa privada, com possibilidade de 
Contrapartida para exploração comercial e/ou de serviços. Em resumo, o 
Poder Público permite o uso do espaço público - terrenos sem 
aproveitamento, e o Permissionário arca com os custos de manutenção. 
Em contrapartida, poderá desenvolver atividade comercial ou de serviços 
e assim promover mais qualidade de vida e princípios de 
sustentabilidade. Terrários Urbanos transformam áreas públicas ociosas 
(sendo que o município de Lajeado possui mais de 1.500 imóveis) em 
espaços sustentáveis de lazer, convivência e contato com a natureza. São 
pequenos espaços de lazer e convívio cuja implementação apoia-se em 
práticas sustentáveis. São locais de “respiro” em meio à urbanização; 
dotados de vegetação, mobiliário e serviços de alimentação e podem 
proporcionar momentos de calma e serenidade. Desta forma, os terrários 
podem ampliar a oferta e a proximidade de serviços (comércio de 
alimentação e outros), estimulando a mobilidade em detrimento do uso 
do veículo automotor, e consequentemente a sustentabilidade da cidade. 
Contribuem assim para a saúde mental, física e social dos seus 
frequentadores e fomentam ainda a vigilância e a segurança urbana, pois 
incentivam a permanência do usuário no espaço público. Quanto à 
Administração Municipal, a importância dos Terrários Urbanos está 
atrelada à gestão mais sustentável destes bens públicos ociosos onde os 
Terrários serão implementados, através da participação do capital 
privado e da desoneração de custos de gestão e manutenção aos cofres 
municipais, mediante permissão de uso. Inspirados no modelo de 
pocketparks (mini parques) de Nova Iorque, os Terrários Urbanos têm 
como objetivo transformar áreas sem uso, em locais que atraiam a 
população. O conceito de Terrário Urbano, no entanto, explora o 
potencial de uso de áreas residuais ociosas de propriedade municipal — 
muitas vezes objeto de invasões e disposição irregular de lixo — 
proporcionando o incremento da socialização, da qualidade de vida, da 
convivência no espaço público e do contato com a natureza. 
 
Req.452/2021- Solicita o envio do anteprojeto de lei (em anexo) ao Poder 
Executivo que institui o Programa MOEDA VERDE no município de 
Lajeado. A proposta tem como objetivo estimular os moradores a 
trocarem lixo Reciclável por “moedas verdes”, que garantem o direito à 
troca por frutas, verduras e legumes frescos. A ação tem como objetivo 
conscientizar sobre a separação e descarte correto dos resíduos, consumo 
consciente, diminuir a quantidade de resíduos junto ao aterro sanitário. 
Idealizado no município de Santo André, no ABC paulista, o programa 
tem sido um grande sucesso e se expandiu para diversas cidades, como 
Amparo, Volta Redonda, Mauá, e São Paulo capital. Em pouco mais de 
dois anos (2017 a 2019) de “Moeda Verde” em Santo André, houve 300% 



de aumento na entrega de recicláveis, promovendo, assim, educação 
ambiental e revitalização de áreas degradadas na cidade. Foram mais de 
230 toneladas de lixo reciclável transformadas em 46 toneladas de 
alimentos frescos entregues aos moradores participantes. 
ANTEPROJETO DE LEI 
Art.1º Fica instituído o Programa “Moeda Verde” visando a educação 
ambiental e a formação de cidadãos engajados na transformação das 
relações da sociedade com o meio ambiente no Município de Lajeado. 
Art.2º O Programa “Moeda Verde” terá o objetivo de promover a troca de 
material reciclável por alimento do tipo hortifrúti. 
Art.3º O Programa Moeda Verde tem como diretrizes: 
I- Preservação do Meio Ambiente; 
II- Redução da poluição; 
III- Combate à fome e à miséria; 
IV- Conscientização do cidadão a respeito da importância da reciclagem 
de materiais; 
V- Incentivo à coleta seletiva de materiais; 
VI- Redução do volume de resíduos a ser encaminhado ao aterro 
sanitário. 
Art.4º O município de Lajeado, por meio de seus órgãos competentes, 
estabelecerá parcerias com inciativa privada, cooperativas e associações 
para execução do programa “Moeda Verde”. Parágrafo Único: As 
parcerias que trata este artigo deverão obedecer à viabilidade de 
aquisição por parte do município, de hortifrúti dos produtores que 
desenvolvem a agricultura familiar no município de Lajeado. 
Art.5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 
JUSTIFICATIVA 
Além de gerar renda para muitas pessoas e economia para as empresas, a 
coleta Seletiva também significa uma grande vantagem para o meio 
ambiente, uma vez Que diminui a poluição dos solos e rios. A correta 
destinação dos resíduos é de Extrema importância para o 
desenvolvimento sustentável do planeta e quanto ações afetivas, melhor 
para toda a sociedade. O programa “Moeda Verde” tem por objetivo de 
estimular os moradores do município a realizarem a troca de lixo 
reciclável por “moedas verdes”, que garantem o direito à troca de 
alimentos frescos, vindos direto do campo. O programa tem sido um 
grande sucesso no Município de Santo André e vem se expandindo por 
várias cidades. 
 
Req.481/2021 – Solicita à 19ª Delegacia de Polícia Regional de Lajeado a 
adesão ao selo “Delegacia de Polícia Amiga dos Animais”, projeto que 
visa instituir cartórios especializados na investigação de crimes de maus-



tratos e crueldade contra os animais. Solicito também envio de ofício 
parabenizando a Chefe de Polícia, delegada Nadine Tagliari Farias 
Anflor, pela idealização deste importante projeto. De iniciativa da Chefia 
de Polícia, o projeto tem por objetivo atender uma demanda antiga 
dentro da Instituição e surge menos de meio ano depois da aprovação da 
lei que aumenta a punição para o crime de maus-tratos contra cães e 
gatos para 2 a 5 anos de reclusão, além de multa e a proibição da guarda 
do animal. A legislação protege animais silvestres, domésticos ou 
domesticados, nativos ou exóticos, incluindo cães e gatos, que, aliás, por 
serem os animais mais comuns em residências são as principais vítimas. 
Agredir fisicamente, deixar sem comida ou água, sem abrigo adequado 
ou não procurar um médico veterinário em caso de doença do animal 
configura maus-tratos. 
 
MOZART PEREIRA LOPES (Req.453/2021) 
 
Req.453/2021- Solicita espaço para falar sobre saúde, educação e obras 
realizadas na cidade de Lajeado. 
 
CARLOS EDUARDO RANZI (Req.454,455,456,457 e 458/2021 e Ind. 
055)  
 
Req.454/2021- Solicita  espaço para falar sobre a dívida do Sindicato dos 
Professores Municipais com a Unimed. 
 
Req.455/2021- Solicita ao Poder Executivo, a relação dos imóveis 
alugados pelo município, seus respectivos valores e nome dos 
proprietários. Solicito também que seja informado onde consta a 
informação no site da prefeitura municipal, conforme Lei nº 10.570, de 24 
de novembro de 2017, que dispõe sobre a publicidade os contratos de 
locação de imóveis, celebrados pela administração pública municipal de 
Lajeado. 
 
Req.456/2021- Solicita ao Poder Executivo, cópia do expediente nº 
18.153/2019, da Unidade Central de Controle Interno, contendo o 
relatório de auditoria realizada por este órgão sobre a dívida da Unimed 
e Sindicato dos Professores Municipais. 
 
Req.457/2021- Solicita ao Poder Executivo, que verifiquem a possibilidade 
de colocar uma tela ao redor do campinho da Praça Maria Clara Schorr, 
localizada na Rua Paulo Emilio Thiesen, no bairro Olarias. Tal solicitação 
se faz necessária devido as bolas caírem seguidamente dentro da lagoa, 
gerando risco das crianças. 



 
Req.458/2021- Solicita ao Poder Executivo, que a vacinação do Corona 
vírus seja feita também nos sábados, domingos e feriados, mesmo que 
para tanto seja necessário fazer convênios, parcerias ou contratar empresa 
terceirizada. 
 
- Solicita patrolamento e colocação de brita na Rua Joaquim Ignácio da 
Silveira Filho, no bairro Campestre. 
 
- Solicita o conserto dos brinquedos quebrados na Praça Maria Clara 
Schorr, na Rua Paulo Emilio Thiesen, no bairro Olarias. 
 
- Solicita o conserto dos brinquedos quebrados, roçada, pintura e 
colocação de bancos na Praça localizada na Rua Estrela, próxima ao nº 
330, no bairro Olarias. 
 
ANTÔNIO MARCOS SCHEFER (Req.459 e 460/2021) 
 
Req.459/2021- Solicita ao Poder Executivo/Sr. Prefeito 
Municipal, SEAD  que seja estudada a possibilidade da prefeitura fazer 
um projeto semelhante ao implantado na cidade de Porto Alegre, onde foi 
criado um Programa de Microcrédito custeado pelo próprio município 
que terá juro zero, que visa principalmente auxiliar 
microempreendedores que foram afetados pela pandemia, tendo em vista 
que isso não só os beneficiaria mas também a economia do município. 
 
Req.460/2021- Solicita ao Poder Executivo/Sr. Prefeito Municipal/ 
STHAS/CRAS  que seja estudada uma forma de quando se tratar de 
mulher solteira ou idosos a pessoa carente que for receber materiais de 
construção por meio de doação do município, que seja providenciado 
profissionais para fazer o serviço, sejam melhorias ou até mesmo a 
construção das residências, pois esses munícipes por muitas vezes são 
sozinhos, não tem conhecimento e dinheiro para pagar alguém para 
construir. 

 
ISIDORO FORNARI NETO (Req.461/2021) 
 
Req.461/2021- Solicita espaço no Expediente para se manifestar sobre: 
- COVID 
- BR 386 
- RS 130 

 



EDERSON FERNANDO SPOHR e LORIVAL EWERLING DOS 
SANTOS SILVEIRA (Req.462/2021) 
 
Req.4162/2021- Solicita ao Poder Executivo, DAER e EGR, conforme 
segue: CONSIDERANDO informações trazidas aos requerentes por 
usuários da RS 130, no sentido de que o trânsito encontra-se em melhores 
condições de trafegabilidade desde o desligamento do semáforo existente 
defronte o Posto do Arco; CONSIDERANDO informação colhida junto à 
imprensa local, segundo a qual a EGR – Empresa Gaúcha de Rodovias, 
responsável pela manutenção no local, não disponibilizaria verba 
necessária ao conserto da sinaleira danificada, bem como que o custo com 
os reparos, R$ 15.000,00 (Quinze mil reais), seria suportado pelo 
Município; Tendo em vista o expresso, REQUEREM: 
1. Seja mantida a situação atual, com a sinaleira em amarelo piscante, haja 
vista a perceptível melhoria nas condições de fluxo, aliadas à 
desnecessidade de gasto do erário municipal com despesa dispensável e 
inoportuna, que não é de sua responsabilidade; 
2. Igualmente, seja procedido estudo de viabilidade de vedação à 
travessia da Rodovia no local, de modo que se utilize e dê preferência ao 
túnel construído às expensas do Município, já existente. 
 
EDERSON FERNANDO SPOHR (Req.463,464/2021 e Ind.056) 
 
Req.463/2021- Solicita ao Executivo o motivo de os banheiros do Parque 
dos Dicks estarem fechados sendo que o parque se encontra aberto. 

 
Req.464/2021- Solicita espaço para falar no pronunciamento sobre: 
– Saúde; 
– -Educação; 
– Obras; 
– Trânsito; 
– Segurança; 
– Fiscalização. 
– Comércio. 
 
- Solicita à Agiluz que realize manutenção da iluminação na passarela 
sobre a BR 386 em frente ao shopping Lajeado. O lugar já é ermo e está 
muito escuro, ficando perigoso para os pedestres. 
 



- Solicita à Secretaria de Obras, limpeza de valetas, manutenção urgente e 
material na Rua Três de Maio, bairro São Bento, no loteamento Pro 
Bairro; 
 
- Solicita à Agricultura/Obras, roçada nas laterais e manutenção da Rua 
Coronel Bicaco, bairro São Bento, no loteamento Pro Bairro; 
 
- Solicita à Obras, limpeza de valetas, patrolamento e material na Rua 
Gerson Krohn, no bairro São Bento; 
 
- Solicita à Obras, manutenção urgente na calçada de passeio na Rua Érico 
Weber, 577, bairro Floresta. A calçada está desabando, provocando 
buracos na via, colocando em risco os pedrestes. 
 
- Solicita à Obras, que na esquina da Rua Gerson Krohn com a Décio 
Martins de Azevedo, seja trocada a tampa da boca de lobo no bueiro do 
local. A mesma está quebrada e inutilizada; 
 
- Solicita à Obras, recolocação de parte do calçamento que foi retirado 
para manutenção de bueiros na rua Rua Fredolino Siebben, 
entroncamento com a Rua General Flores da Cunha, no bairro Florestal; 
 
- Solicita à Obras, limpeza de valetas na Rua Erno Guilherme Marazini, 
no bairro São Bento; 
 
- Solicita à Obras, manutenção de bueiro e valeta na rua Valdir Walmor 
Ghel, 97 no Bairro Conventos; 
 
PAULA THOMAS (Req.465/2021 e Ind. 057) 
 
Req.465/2021- Solicita a espaço no expediente para falar sobre: 
Cultura, arte, meio ambiente, educação e covid. 
 
- Secretaria Municipal do Meio Ambiente – SEMA e Dep de Trânsito. 
Limpeza e roçada das Ruas Augusto Rodolfo e Jacob Sieben, ambas no 
Bairro São Bento.  
 
- Instalação de parada de ônibus, no Bairro São Bento na Rua Décio 
Martins de Azevedo a moradora de esquina da Rua Selvino Seltenreich, 
733 autoriza a colocação, pois a parada vai ficar na esquina da casa dela, 
segue foto em anexo para melhor entender a localização. 
 

ADRIANO ROSA DOS SANTOS (Req.466/2021) 



 
Req.465/2021- Solicita espaço no Expediente, para falar sobre dejetos 
industriais, exames do Covid 19 e a recuperação das barrancas do Rio 
Taquari 
 
SÉRGIO LUIZ KNIPHOFF (Req. 467/2021) 
 
Req.467/2021- Solicita o envio de ofício ao Poder Executivo Municipal e 
ao Departamento de Trânsito, cobrando ações mais efetivas para inibir e 
até mesmo autuar condutores que cometem irregularidades nas ruas da 
cidade. Diante de várias denúncias, recebidas pelo gabinete, quanto a 
irregularidades cometidas no trânsito na cidade de Lajeado, é necessário 
uma maior fiscalização e cobrança por parte do poder público, 
responsabilizando com penalidades quem desrespeita o Código de 
Trânsito. Como sugestão, propomos a ampliação das câmeras de 
segurança e que esse recurso seja utilizado para aplicar multas aos 
infratores. 
 
 
JONES BARBOSA DA SILVA (Req.468,469,470,471, 472 e 482/2021 e 
Ind. 058) 
 
Req.468/2021- Solicita à Secretaria de Trabalho, Habitação e Assistência 
Social- STHAS, para que a mesma informe qual a destinação das roupas 
que foram retiradas do Parque do Imigrante na manhã do dia 03 de abril 
de 2021. 
 
Req.469/2021- Solicita espaço para falar sobre. 
-Educação 
-Saúde publica 
-dedetização 
-retorno as aulas 
-Pavimentação comunitária 
-vacinação 
-covid-19 
-tratamento precoce 
-Comércio 
-cesta básica 
-autismo 
 
Req.470/2021- Solicita à Secretaria de Obras que seja feito na praça do 
bairro Olarias, localizada na Rua Estrela, calçada em volta da praça, 



rampa ou escada de acesso à praça, pois somente tem terra vermelha e 
grama. Solicita um campo de futebol na praça, pois as crianças acabam 
jogando bola na rua, o que se torna muito perigoso. 
 
Req.471/2021- Solicita à Secretaria do Planejamento e Urbanismo 
SEPLAN, que seja vistoriado o terreno na Rua Arnaldo Sbaraini, Bairro 
Jardim do Cedro, devido o esgoto a céu aberto. 
 
Req.472/2021- Solicita a Secretaria de Saúde a lista de pacientes que 
aguardam cirurgias eletivas, somente com nomes sem dados, para 
podermos acompanhar o andamento das cirurgias. 
 
Req.482/2021-  Solicita ao Poder Executivo para que efetue a cobrança das 
empresas do Município de Lajeado que realizam a pavimentação das 
ruas, pois estas dão por finalizado o serviço, mas na verdade se 
encontram com muitos problemas e falta de acabamento. 
 
Solicita a Secretaria de Obras para que atenda as seguintes demandas. 
-Manutenção, roçada e troca de brinquedos na praça do bairro São Bento, 
Rua 1° de maio. 
 
-Manutenção da Rua Eugênio 
 
-Corte de grama no campo do Bairro Santo André. 
 
-Manutenção da Rua Jacob Edgar Theves, Bairro Campestre. 
 
-Tubulação Rua Miguel Tostes 650 Bairro São Cristóvão. 
 
-Troca de lâmpada Rua Idalina da Silva, 264, Bairro Santo André. 
 
-Limpeza de terreno particular Rua Otelo Rosa, 287, casa do lado da 271, 
Bairro São Cristóvão. 
 
-Troca de Lâmpada, Rua Rio de Janeiro, 177, Bairro Santo André. 
 
-Manutenção Rua Cruzeiro do sul, Bairro Olarias, Cordão caindo e 
deformações na via. 
 
-Troca de lâmpada queimada Rua travessa rocha, número 166, Bairro 
praia. 
 
Secretaria do Meio Ambiente que atenda as seguintes demandas: 



-Dedetização na rua São Martinho, número 505, Bairro Olarias, infestação 
de ratos nas lixeiras. 
 
-Dedetização mosquitos e pulgas Travessa rocha, 166, Bairro Praia. 
 
-Recolhimento de Móveis junto à lixeira na Rua João Goulart, em frente 
ao terreno que está ao lado do mercado tradição número 660 Bairro 
Olarias.  
 
- Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Turismo e Agricultura- 
SEDETAG 
-  Poda de galhos de árvore localizada na Rua Peru, Bairro Nações. 
 
Departamento de trânsito para que atenda as seguintes demandas: 
-Solicita manutenção da placa de identificação da Rua Santa Catarina 
esquina com Rua Cecília Catarina Sulzbach. 
-Solicita a colocação de placa com nome de Rua Alberto Schneider, Bairro 
Campestre. 
- Solicita a colocação de quebra-molas Rua Clara Ivone Ruschel nas 
imediações do número 430, Bairro Campestre. 
-Manutenção de placa que esta caída na Rua Rubi, Bairro Igrejinha. 
 
DEOLÍ GRÄFF (Req.473 /2021) 
 
Req.473/2021 – Solicita espaço no Expediente para manifestar sobre: 
- BR386 
- Homenagem 70 anos da Rádio Independente 
- Homenagem póstuma ao Sétimo Chemim 
- Lei das Licitações 
- Educação 
- Saúde 
 
MARCIO DAL CIN (Req.474,475/2021 e Ind. 059) 
 
Req.474/2021 – Solicita espaço no expediente do dia 06 de abril de 2021 
para falar sobre os assuntos descritos a seguir: 
- Comissão CORSAN; 
- PL 19/2021; 
- Projeto de lei CM 012/2021; 
- Rádio Independente; 
- Retorno às aulas. 
 



Req.475/2021 – Solicita ao  Executivo Municipal de Lajeado 

esclarecimentos dos SERVIÇOS DE AÇÕES DE RESTABELECIMENTO 

DE MARGENS E TALUDES DO RIO TAQUARI EM ÁREAS 

DEGRADADAS PELA CHEIA, situado nos fundos do Mercado Rede 

Super e avenida Beira Rio. Tendo em vista o valor da obra em R$ 

2.137.036,59 (Dois milhões, cento e trinta e sete mil, trinta e seis reais e 

cinquenta e nova centavos), com data para conclusão em 28.02.2021. O 

pedido se embasa nas constantes reclamações da população que 

diariamente trafegam naqueles locais, além do mais, sem qualquer grade 

de proteção de segurança para pedestre e veículos. Diante do exposto, em 

relação ao pleito solicitado, requer que seja dado retorno a esta Casa 

Legislativa após a realização dos serviços.  

 
- Solicita a Secretaria da Agricultura de Lajeado para realizar os serviços 
de capina e limpeza das calçadas de ambos os lados da Avenida Beira 
Rio, nos trechos das extremidades das ruas Nossa Senhora da Conceição 
até a rua Henrique Stein Filho, no bairro Conservas. Vide fotos anexo.    
Diante do exposto, em relação ao pleito solicitado, requer que seja dado 
retorno a esta Casa Legislativa após a realização dos serviços. 
 
- Solicita ao Departamento de Trânsito de Lajeado, para estudo e 
instalação de REDUTORES DE VELOCIDADES na rua Dr. Parobé, nas 
imediações do nº 433, Centro, próximo a ponte do arroio Saraquá. Vide 
fotos anexo. A pedido dos moradores, para evitar possíveis acidentes 
ocorrido naquele trecho, pelo enorme fluxo de veículos diariamente 
transitando em alto velocidade. Diante do exposto, em relação ao pleito 
solicitado, requer que seja dado retorno a esta Casa Legislativa após a 
realização dos serviços. 
 
ALEX SCHMITT (Req.476/2021) 
 
Req.476/2021 – Solicita espaço para falar sobre os seguintes assuntos: 
- Educação; 
- Covid; 
- Economia. 
 
MARCIO DAL CIN, DEOLÍ GRÄFF, JONES BARBOSA DA SILVA, 
PAULA THOMAS, MOZART PEREIRA LOPES, ANA RITA DA 
SILVA  AZAMBUJA, CARLOS EDUARDO RANZI E ALEX SCHMITT 
(Req. 477/2021) 
 



Req.476/2021 – Solicita ao Poder Executivo  pedido de informações para 
ter conhecimento de: 
- Quais são os convênios que a Prefeitura Municipal tem, cedendo mão de 
obra, funcionários ou qualquer tipo de convênio pago.  
- As atribuições da cada funcionário.  
- Valor de seus respectivos salários.  
- Duração de cada convênio. 
 
LORIVAL EWERLING DOS SANTOS SILVEIRA (Req.478/2021 e 
Ind.060) 
 
Req.478/2021 – Solicita a Mesa Diretora, Presidente da Câmara de 
Vereadores Sr. Isidoro Fornari Neto para que disponibilize o duodécimo 
da Câmara de Vereadores no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta 
mil reais) destinado para a aquisição de cestas básicas na rubrica 
específica da Secretaria do Trabalho, Habitação e Assistência Social – 
STHAS para a grande demanda de pessoas que estão necessitando em 
nosso município, já que os mesmos se encontram sem trabalho, não tendo 
de onde tirarem o alimento para sustentarem as suas famílias. 
 
- Solicita a Secretaria do Meio Ambiente em caráter de urgência ao 
Secretário Sr. Luís André Benoitt para que seja feita a limpeza e roçada de 
toda a extensão da Avenida Beira Rio no nosso município. 
 
HEITOR LUIZ HOPPE (Req.479, 480 e 483/2021) 
 
Req.479/2021 – Solicita o envio de ofício ao Poder Público 
Municipal/Prefeito Municipal e Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, 
sugerindo estudo e/ou agilização do projeto para abertura da Av. 
Alberto Muller, trecho faltante para interligação com a Av. Amazonas, no 
Bairro Universitário. 
JUSTIFICATIVA: 
- Esta obra viabilizará uma importante ligação entre a Av. Amazonas e a 
Av. Alberto Muller; 
- O trecho que falta abrir é pequeno, e, a área de apenas um proprietário; 
- Haverá um ganho de mobilidade e descongestionamento bastante 
Importante na Av. Sen. Alberto Pasqualini e da Rua Sabiá, pois muitos 
usuários vindos de Arroio do Meio, outros municípios da região alta do 
Vale do Taquari, e, mesmo moradores do Bairro Universitário e 
arredores, poderão acessar a Av. Alberto Muller, Univates, Alto do 
Parque e mesmo o Centro da cidade de Lajeado, via Av. Amazonas. 
 



Req.480/2021 – Solicita o envio de ofício ao Poder Público 
Municipal/Prefeito Municipal e Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, 
sugerindo estudo de projeto para pavimentação dos trechos ainda sem 
pavimentação da Av. João Alberto Schmidt, entre a Rua dos Pinheiros e a 
Av. Benjamin Constant, no Bairro Montanha. 
JUSTIFICATIVA: 
- A Av. João Alberto Schmidt é uma importante via de ligação entre a Rua 
Irmando R Weisheimer e várias ruas transversais com a Av. Benjamin 
Constant; 
- O trecho que falta pavimentar é pequeno, sendo quatro quadras sentido 
Rua dos Pinheiros em direção à Av. Benjamin Constant e duas quadras 
no sentido contrário; 
- Há vários moradores e empresas (entre elas uma farmácia) no trecho,  
Os quais sofrem muito com a poeira em tempo seco e barro quando 
chove; 
- Está instalado também no trecho citado, o Residencial Geriátrico “Amor 
Perfeito”, com acolhimento de cerca de vinte idosos, os quais podem 
sofrer consequências danosas à sua saúde e bem estar, pois em função da 
idade avançada e problemas de saúde são mais vulneráveis a ambientes 
insalubres, no caso o excesso de poeira. 
 
- Req.483/2021 – Solicita  ao DAER – Departamento autônomo de 
Estradas de Rodagem – Unidade de Lajeado,  providências urgentes para 
roçada e limpeza das margens da ERS 130, em ambos os lados, entre o 
entroncamento da ERS 453 até a divisa com o Município de Cruzeiro do 
Sul no Bairro das Nações. 
JUSTIFICATIVA: 
- Há uma vegetação bastante intensa invadindo as margens desta via, 
dificultando o trânsito de pedestres e ciclistas; 
- Além do risco de acidentes, também está se aproximando o período do 
outono e inverno, com períodos normalmente com mais chuvas e 
umidade, devido a diminuição dos períodos de luz solar, dificultando 
ainda mais o trânsito no trecho. 

****************************************************************************** 
    Sala Presidente Tancredo de Almeida Neves, 06 de ABRIL de 2021. 

 

 

 
 

 

 

 



 


