
     CÂMARA DE VEREADORES DE LAJEADO 
          Estado do Rio Grande do Sul 

 Sessão Ordinária realizada no dia   30/03/2021 

      BOLETIM Nº  013-01/2021 

               E X P E D I E N T E 

************************************************************************************ 
PODER EXECUTIVO: 
 
- PL nº 024-01/2021 – Regulamenta o procedimento de dação em 
pagamento de bens imóveis para extinção de débitos, de natureza 
tributária, inscritos em dívida ativa do Município. 
 
- PL nº 026-01/2021 – Autoriza o Poder Executivo Municipal a receber, na 
forma de dação em pagamento, duas áreas de terrenos urbanas de 
propriedade de Heda Petry, Inez Petry e Pedro Blásio Ruschel. 
 
- PL nº 027-01/2021 – Autoriza a contratação temporária de excepcional 
interesse público de 01 (um) analista de sistemas, 01 (um) técnico em 
informática, 01 (um) auxiliar de biblioteca e 01 (um) monitor de creche. 
 

- Ofício nº 0171-01/2021 – Em atenção ao Ofício 168/2021 do vereador 
Sérgio Luiz Kniphoff a Administração Municipal informa que as 
reuniões do COE Municipal são realizadas nas segundas, quartas e 
sextas-feiras, às 07h30min, no Gabinete do Prefeito (Centro 
Administrativo da Prefeitura de Lajeado, 3º andar). 
 
- Ofício nº 0172-01/2021 – Em atenção ao Ofício nº 170/2021 do 
vereador Jones Barbosa da Silva a Secretaria do Trabalho, Habitação 
e Assistência Social (STHAS) informa que foram adquiridas 3.085 
(três mil e oitenta e cinco) cestas básicas com recursos do Ministério 
da Cidadania do Governo Federal. 

Segue listagem das entidades que recebem e redistribuem as 
cestas básicas para as famílias atendidas: 

- Associação de Surdos de Lajeado (ASLA) – 100 cestas básicas; 
- Associação de Deficientes Físicos de Lajeado (ADEFIL) – 500 

cestas básicas; 
- Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Visuais 

(APADEV) – 100 cestas básicas;  



- Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) – 
1.143 cestas básicas; 

- Sociedade Lajeadense de Acolhimento a Idosos – 122 cestas 
básicas; 

- LAR TABITA – 150 cestas básicas; 
- LAR ACONCHEGO – 150 cestas básicas; 
- Casa de Passagem SHALOM – 100 cestas básicas;  
- Centro de Referência e Assistência Social (CRAS Centro e 

Planalto) – 720 cestas básicas. 
Ressalta-se que a distribuição das cestas é feita mediante 

avaliação social e obedece os critérios estabelecidos pela Portaria nº 
369, de 29 de abril de 2020. 
 
- Ofício nº 0173-01/2021 – Em atenção ao Ofício 171/2021 do vereador 
Jones Barbosa da Silva a Secretaria de Educação (SED) informa que 
os profissionais da educação foram testados para COVID-19 nos 
meses de setembro e outubro de 2020. 
 
- Ofício nº 0181-01/2021 – Em atenção ao Ofício nº 113/2021 da 
vereadora Ana Rita da Silva Azambuja e ao Ofício 124/2021 do 
vereador Carlos Eduardo Ranzi. Em atenção ao ofício 113/2021, a 
Secretaria de Obras e Serviços Públicos (SEOSP) agradece a 
sugestão. Em relação ao ofício 124/2021, a SEOSP informa que no 
referido local será implementada uma área de lazer com 
playground, porém não há previsão de instalação de um academia 
ao ar livre. 
 
- Ofício nº 183-01/2021 – Em atenção ao Ofício 164/2021 da vereadora 
Ana Rita da Silva Azambuja a Secretaria do Meio Ambiente (SEMA) 
informa que situações envolvendo perturbação do sossego, 
aglomeração de pessoas ou consumo de bebidas alcoólicas em vias 
públicas devem ser denunciadas diretamente à Brigada Militar. Já os 
casos de descumprimento dos Decretos Municipais relacionados à 
Pandemia de COVID-19, no que tange ao funcionamento de bares e 
outros estabelecimentos pode ser denunciados diretamente para as 
equipes de fiscalização através do número (51) 98024-7188. 
 
- Ofício nº 184-01/2021 – Em atenção ao ofício 179/2021 da vereadora 
Ana Rita da Silva Azambuja e o vereador Jones Barbosa da Silva, aos 
ofício 183 e 184/2021 da vereadora Ana Rita da Silva Azambuja, ao 



ofício 187/2021 do vereador Antônio Marcos Schefer e aos ofícios 
191 e 193/2021 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 185-01/2021 – Em atenção ao Ofício 180/2021 da vereadora 
Ana Rita da Silva Azambuja a Secretaria do Desenvolvimento 
Econômico, Turismo e Agricultura (SEDETAG) agradece a sugestão 
e informa que irá avaliar a viabilidade de implantação do proposto 
pela nobre Vereadora.  
 
- Ofício nº 186-01/2021 – Em atenção aos Ofícios 181, 185 e 186/2021 da 
vereadora Ana Rita da Silva Azambuja. Em atenção aos ofício acima 
referidos, a Secretaria do Meio Ambiente (SEMA) encaminha 
relatórios com informações pertinentes quanto ao solicitado pela 
nobre vereadora.  
 
- Ofício nº 187-01/2021 – Em atenção ao Ofício 182/2021 da vereadora 
Ana Rita da Silva Azambuja, a Secretaria da Fazenda (SEFA) 
esclarece que o lançamento e a cobrança da contribuição de 
melhoria se dá em observância à Lei Municipal nº 10.013/2015 e 
legislação federal correlata. Além disso, a SEFA informa que nos 
anos de 2018 e 2020, conforme tabela anexa, foi arrecadado o total de 
R$ 519.312,35 através do pagamento de Contribuição de Melhoria. 
Essa receita não possui vínculo orçamentário, da mesma forma que 
a origem dos recursos para o pagamento das operações de crédito 
também não possui. Para fins de comparação, no mesmo período, o 
município desembolsou R$ 8.489.094,18 para pagamento de 
amortização e juros das operações de crédito contratadas para fins 
de pavimentação. 
 
- Ofício nº 195-01/2021 – Em atenção ao Ofício 192/2021 do vereador 
Jones Barbosa da Silva a Administração Municipal agradece a 
indicação e informa que já encaminhou pedido aos órgãos 
competentes para agilizar a vacinação dos profissionais da 
educação. 
 
 
 



 

 
- Ofício nº 102-01/2021 – Em atenção ao Ofício nº 029/2021 do vereador 
Ederson Fernando Spohr a Secretaria de Obras e Serviços Públicos 
(SEOSP) informa que as roçadas no referido local ocorrem 
periodicamente, podendo ocorrer breves atrasos em função da 
maior demanda deste serviço no verão. Quanto ao 
ajardinamento/eleivamento, o mesmo será providenciado assim 
que a pavimentação e a construção dos canteiros estiver concluída. 
 
- Ofício nº 188-01/2021 – Em atenção ao Ofício 189/2021 do vereador 
Lorival Ewerling dos Santos Silveira a Administração Municipal 
agradece a indicação e informa eu a mesma será avaliada pela 
Secretaria responsável.  
 
- Ofício nº 196-01/2021 – Em atenção ao ofício 194/2021 do vereador 
Jones Barbosa da Silva a Secretaria de Educação (SED) informa que 
no final de 2019 ocorreu troca de coordenação no Projeto Vida 
Campestre. 
*********************************************************************************** 
ESTADUAIS: 
 
- Chefe de Gabinete da Presidência da CORSAN,  em atenção ao Ofício nº 
136-01/2021, quanto à possibilidade de revisão dos valores das contas de 
água àqueles moradores do Município de Lajeado afetados pela recente 
falta de abastecimento, bem como a má qualidade da água 
disponibilizada por esta Companhia,  informa que as demandas foram 
analisadas por técnicos de nossa Superintendência Regional Nordeste. 
 
Empresa OI, em atenção ao Ofício nº 747-04/2020, Vereador Ernani 
Teixeira da Silva, onde solicita a troca de poste de madeira na Avenida 
Beira Rio por um de concreto. A equipe técnica esteve no local e 
identificou que o poste reclamado já havia sido trocado.  
****************************************************************************************** 

ENTIDADES: 
 
- Expresso Azul, em atenção ao Ofício nº 141/2021 de autoria da 
Vereadora Ana Rita da Silva Azambuja,  ofício nº 69/2021 de autoria do 
Vereador Jones Barbosa da Silva, ofício nº 061/2021 do Vereador Carlos 
Eduardo Ranzi, ofício nº 748-04/2020 de autoria do Vereador Antônio 
Marcos Schefer e ofício nº 699-04/2020 da Vereadora   Daiane Fernanda 
Bauer. O transporte coletivo urbano está com redução de  horários, em 



razão da redução de passageiros no sistema decorrente da pandemia 
COVID-19, estando a concessionária trabalhando conforme determinação 
do Departamento de Trânsito.A ampliação dos horários poderá ser 
realizada em consonância com o aumento dos usuários ao sistema, 
visando a preservação do equilíbrio econômico-financeiro previsto no 
contrato. Desta feita, pertinente que as sugestões de ampliação de horário 
sejam acompanhadas de informação detalhada, como horário e 
quantidade de passageiros que postulam o pedido. 
 
- Senhora Mara Lúcia Crestani Goergen, em atenção ao Ofício nº 262-
01/2021 de autoria do Vereador Carlos Eduardo Ranzi, informações 
adicionais, documentação pertinente, sobre a dívida de R$ 417 mil reais 
com a Unimed, conforme divulgado recentemente em jornal da cidade.  
 
- Rita de Cássia Quadros da Rosa - Presidente do SPML,   em atenção ao 
Ofício nº 262-01/2021 de autoria do Vereador Carlos Eduardo Ranzi, 
informações adicionais, documentação pertinente, sobre a dívida de R$ 
417 mil reais com a Unimed, conforme divulgado recentemente em jornal 
da cidade.  
 
- Estagiários da Educação de Lajeado encaminham ofício no qual se 
manifestam quanto à suspensão do contrato dos estagiários da Educação 
de Lajeado (RS). Somos os(as) futuros(as) educadores e educadoras que 
escolheram estar na base da formação de toda a sociedade civil brasileira. 
Pela segunda vez em meio a pandemia do novo coronavírus, o município 
de Lajeado, suspendeu os trabalhos prestados pelos estagiários dentro 
das escolas de Educação Infantil e Ensino Fundamental. 
************************************************************************************

SÉRGIO LUIZ KNIPHOFF ( Req.  410,411 e 412/2021) 

Req. 410 /2021- Solicita à Secretaria da Educação com algumas 
recomendações de prevenção, em relação ao Covid-19, para a retomada 
das aulas. 
Sugestões para diminuir os riscos nas escolas: 
 
1. Máscaras tipo PFF2 para todos os professores e funcionários das 
escolas (com troca de máscaras e reuso conforme orientações). 
a. Orientações para reuso: https://www.pffparatodos.com/d/reutilizar  
b. Modelos corretos (KN95 não serve):  
https://www.pffparatodos.com/d/fraudes  
c. Mais orientações: https://www.qualmascara.com/faq  
 



2. Máscaras de pano para todas as crianças (FioCruz e CDC recomendam 
a partir de três anos). 
a. Idade mínima: FioCruz, 28/12/2020 -  
https://portal.fiocruz.br/sites/portal.fiocruz.br/files/documentos/contr
ibuicoes_para_o_retorno_escolar_-_08.09_4_1.pdf  
b. Idade mínima: CDC 18/02/2020 - 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019- 
ncov/prevent-getting-sick/cloth-face-cover-guidance.html  
c. Uma alternativa é fornecer máscaras cirúrgicas descartáveis para elas: 
https://www.pffparatodos.com/d/criancas  
 
2. Ventilar todos os ambientes, sejam espaços administrativos ou salas de 
aula. 
a. No mínimo, manter portas e janelas abertas o tempo todo. 
b. Ventiladores são úteis apenas para dispersar os aerossóis; melhor seria 
se fossem do tipo portátil e colocados nas janelas, para expelir o ar 
interno. 
c. Ar-condicionados não são recomendados (ar central ou do tipo Split 
apenas recirculam o ar interno), enquanto unidades de ar convencionais 
jogam o ar de fora para dentro. 
d. G1, 05/02/2020 - https://g1.globo.com/sp/sao-
paulo/noticia/2021/02/05/volta-as-aulas-nas-escolas-particulares-de-sp-
tem-adesao-as-mascaras-mas-especialistas-pedem-maior-atencao-a-
ventilacao.ghtml 
 
2. A alimentação deve ser feita, se possível, em local aberto. 
a. Quanto mais atividades ao ar livre, melhor. 
 
2. Medição de temperatura é de eficácia limitada e deve ser repensada. 
a. Como a maioria da transmissão ocorre quando o indivíduo está sem 
sintomas, medida é pouco efetiva 
b. Além disso, os medidores são pouco precisos, ainda mais quando a 
medição se dá nas mãos. 
c. Uso de medidores de temperatura: Veja Saúde, 03/09/2020 - 
https://saude.abril.com.br/medicina/medir-a-temperatura-para-
detectar-o- 
coronavirus-e-eficaz/  
d. O mais adequado é reforçar para que a criança não vá para a escola 
havendo quaisquer sintomas na criança, nos pais ou em parentes 
próximos. 
 



2. Medidas básicas de higiene devem ser mantidas, como lavar as mãos a. 
A desinfecção de ambientes deve ser avaliada com cuidado, já que apenas 
filtragem de ar com filtros HEPA é comprovadamente efetiva. 
b. Geradores de ozônio e ionizadores não são efetivos, e se mal usados 
podem ser danosos. 
c. ANVISA, 04/11/2020 (contra uso de ozônio) - 
https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/noticias-
anvisa/2020/anvisa- esclarece-sobre-uso-de-ozonio-como-desinfetante  
d. Agência de Proteção Ambiental dos EUA - 
https://www.epa.gov/indoor- air-quality-iaq/ozone-generators-are-
sold-air-cleaners 
e. UOL, 13/12/2020 - 
https://www.uol.com.br/tilt/noticias/redacao/2020/12/13/gerador-
de-ozonio- mata-o-coronavirus-mas-nao-deve-ser-usado-em-pessoas.htm  
 
2. Notas técnicas relevantes do Comitê Científico do RS: 
a. Estas notas reforçam o uso de máscaras de qualidade (PFF2) pela 
população e reforçam a importância da transmissão por aerossóis 
b. Recomendações aos Gestores - 
https://www.inova.rs.gov.br/upload/arquivos/202102/20102134-nota-
comite- fev21-gestores-vfinal.pdf  
c. Recomendações à População - 
https://www.inova.rs.gov.br/upload/arquivos/202102/20102040-nota-
comite- 
fev21-populacao-vfinal-20-02-2021.pdfRecomendação sobre o momento 
atual - 
https://www.inova.rs.gov.br/upload/arquivos/202102/24203328-nota-
comite- 
bandeira-preta-24-02-2021-v18h45min.pdf 
 
Req. 411/2021- Solicita à Secretaria de Planejamento e Urbanismo 
(Seplan), sugerindo a construção, na Rua Bento Rosa, de um Belvedere ou 
ainda, um paradouro, no local que foi recuperado após o 
desmoronamento ocasionado pela última cheia do Rio Taquari. Em toda 
extensão da R. Bento Rosa não existe local para contemplar a beleza do 
Rio Taquari que margeia essa via. Assim pode-se aproveitar o local que 
hoje proporciona uma bela vista para os pedestres, além de proporcionar 
um local de parada para quem pratica esporte na beira do rio. 
 
Req. 412/2021- Solicita ao Poder Executivo Municipal, Departamento de 
Trânsito e demais órgãos competentes, que informe nas placas indicativas 
e de trânsito o nome do Parque Dr. Ney Santos Arruda, que foi aprovado 
em projeto na Câmara de Vereadores Projeto de Lei CM - CM 001- 

https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/noticias-anvisa/2020/anvisa-
https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/noticias-anvisa/2020/anvisa-
https://www.epa.gov/indoor-
https://www.uol.com.br/tilt/noticias/redacao/2020/12/13/gerador-de-ozonio-
https://www.uol.com.br/tilt/noticias/redacao/2020/12/13/gerador-de-ozonio-
https://www.inova.rs.gov.br/upload/arquivos/202102/20102134-nota-comite-
https://www.inova.rs.gov.br/upload/arquivos/202102/20102134-nota-comite-


04/2020. Hoje, em placa que está na rótula do entroncamento da Rua 
Leopoldo Heineck com o início da Rua Bento Rosa ainda informa acesso 
para Rua “Beira Rio”. 
 
EDERSON FERNANDO SPOHR (Req. 413/2021 e Ind. 049) 
 
 Req. 413/2021- Solicita espaço para falar no pronunciamento sobre: 
– Saúde; 
– -Educação; 
– Obras; 
– Trânsito; 
– Segurança; 
– Fiscalização. 
– Comércio. 
 
-  Solicita à Secretaria de Obras material e manutenção Rua Oscar da 
Costa Karnal, no bairro Moinhos D’Água; 
 
• Solicita à Secretaria de Obras, material e manutenção na Rua Seno 
Sieben, no bairro Floresta; 
 
• Solicita ao Dpto de Trânsito que seja feita a sinalização com placas e 
pinturas e asfalto no Entroncamento da Av. Benjamin Constant com a Av. 
Carlos Kronhardt no bairro Conventos 
 
• Solicita à Secretaria de Obras material e manutenção Rua A do 
Loteamento Jardim Bom Pastor, no bairro Bom Pastor; 
 
• Solicita à Secretaria de Obras que tape os bueiros do Parque do 
Engenho. Além do perigo de uma pessoa cair dentro do mesmo, a 
infestação de mosquitos para os vizinhos do parque é enorme. São mais 
de 7 bueiros sem tampas adequadas no local. 
 
 
ANTÔNIO MARCOS SCHEFER (Req. 414,415, 416/2021 e Ind. 050) 
 
Req. 414/2021- Solicita ao Poder Executivo/Sr. Prefeito 
Municipal, SEPLAN- Fiscalização que sejam notificados os proprietários 
do 2º e 3º terrenos localizados entre a Rua Selvino Selteinraich com a Rua 
Tenente Portela no bairro São Bento, pois o mato está altíssimo nos 
mesmos causando a proliferação de insetos e animais peçonhentos. 
 



Req. 415/2021- Solicita ao Poder Executivo/Sr. Prefeito 
Municipal, SEAD/STHAS  que a prefeitura faça campanhas de 
divulgação nos meses de março e abril por meio da Secretaria de 
Desenvolvimento Social visando informar os contribuintes que declaram 
os seus impostos de renda, de que eles podem doar 3% do valor devido 
ao fundo Municipal da Criança e Adolescente do Município, visto que 
muitos não possuem essa informação e isso beneficiaria muito as crianças 
e adolescentes. 
 
Req. 416 /2021- Solicita  o envio de uma Moção de Repúdio ao 
Governador Eduardo Leite, referente a privatização da CORSAN-
Companhia Rio-grandense de Saneamento, tendo em vista que a venda 
de um bem público, principalmente quando se trata da gestão da água no 
nosso Estado a uma empresa significa a perda de um patrimônio à 
população, pois além das demissões para reequilibrar as contas, os custos 
dos serviços tendem a aumentar, além disso as empresas privadas não 
possuem maior competência que o Estado para administrar empresas ou 
investimentos, pois nem sempre as transações são feitas com clareza e 
acabam assim não trazendo o lucro esperado. 
 
SEOSP: solicitando o recolhimento de lixos e entulhos na Rua Santo 
Antoninho, proximidades da residência nº 185 no Bairro Santo Antônio, 
pois os moradores reclamam que o acumulo do mesmo está causando a 
proliferação de ratos e baratas no local. 
 
SEOSP: solicitando a instalação a pedido dos moradores de uma parada 
de ônibus na Rua Décio Martins de Azevedo, em frente à residência nº733 
no bairro São Bento. 
 
MOZART PEREIRA LOPES (Req 417/2021) 
 
Req .417/2021- Solicita espaço para falar sobre a saúde, educação e obras 
realizadas na cidade de Lajeado, nas últimas semanas. 
 
ANA RITA DA SILVA AZAMBUJA (Req 418,419 e 420/2021) 
 
Req 418/2021- Solicita ao Poder Executivo que estabeleça programa de 
cadastro de pessoas interessadas em atuarem como voluntários da Defesa 
Civil do município. Estes voluntários devem ser capacitados a trabalhar 
em prol do restabelecimento e equilíbrio das comunidades, do meio 
ambiente, proporcionando um maior bem-estar das pessoas e promover o 
reequilíbrio dos ambientes atingidos por calamidades, catástrofes ou 
desastres naturais. 



 
Req .419/2021- Solicita ao Poder Executivo que informe quais as medidas 
estão sendo implementadas em relação a adequação à Lei Federal nº 
13.709/2018 - conhecida como Lei Geral de Proteção de Dados, ou LGPD 
-, a qual estabelece conjunto de regras que determinam práticas que 
devem ser seguidas pela Administração Pública e por empresas privadas 
em relação ao tratamento de dados pessoais em meio físico e eletrônico. 
 
Req .420/2021-  Solicita o envio de Anteprojeto de Lei ao Poder Executivo 
para que o mesmo seja estudado e apresentado ao Poder Legislativo. 

A proposta trata da concessão de desconto no IPTU para as pessoas 
que adotarem cães / gatos abandonados atendidos junto ao canil 
municipal ou por ONG’s de proteção aos animais devidamente 
constituídas, estabelecendo incentivo à adoção responsável de animais 
em nossa cidade. 

Considerando que o abandono de animais nas ruas hoje é um grave 
problema para o nosso município, pois cães e gatos são resgatados 
diariamente nas ruas, muitas vezes descartados por seus próprios tutores, 
busca-se, através desta proposta, uma alternativa para a conscientização e 
proteção desses animais. 

Percebe-se, nesse sentido, que, mesmo com a difusão do 
entendimento atual de que os animais são parte integrante da família, 
algumas pessoas continuam os compreendendo como “mercadorias” e, 
em consequência, entendendo que são descartáveis. 

Entende-se que a educação para a adoção e posse responsável de 
animais, além da castração, surge como um aspecto fundamental para 
atenuar essa problemática que se apresenta. Os adotantes precisam saber 
que os animais têm necessidades, requerem atenção, provocam gastos, 
podem apresentar comportamento imprevisível e viver por muitos anos. 

Além disso, importa observar que a problemática dos animais 
abandonados não é tão somente uma questão que deva ser pensada pelos 
protetores dos animais, mas pela sociedade como um todo, pois é uma 
questão que afeta a saúde pública e, como tal, merece ser protegida. 

Além de estimular a adoção, a ideia é reduzir custos da prefeitura. 
O custo mensal em procedimentos veterinários (medicamentos, ração, 
materiais cirúrgicos, entre outros), atendimento e manutenção dos 
animais doentes, mutilados por maus-tratos ou atropelados é 
significativo, e essa proposta ajudaria a reduzir o número de animais 
mantidos pelo município e por ONG’s, trazendo assim economia aos 
cofres públicos. 
 Trechos importantes da proposta: 



- Considera-se situação de abandono, a situação em que o animal 
encontra-se atendido e cadastrado pelo Poder Público Municipal ou por 
ONG’s de proteção aos animais devidamente constituídas. 

- O programa consistirá no acolhimento, esterilização, registro, 
chipagem e destinação de animais em situação de abandono para adoção 
por munícipes interessados em sua guarda responsável. 

- Entende-se por guarda responsável o conjunto de compromissos 
assumidos pelo contribuinte em Termo de Adoção, no qual compromete-
se a atender as necessidades físicas, psicológicas, ambientais e de saúde 
do animal; prevenir riscos que o animal possa causar à comunidade ou ao 
ambiente, tais como agressão, transmissão de doenças ou danos a 
terceiros. 

- Os munícipes que adotarem estes animais deverão fazer as 
atualizações e solicitações necessárias ao andamento e manutenção da 
qualidade de “adotante” conforme os critérios do programa através de 
protocolos junto ao Poder Público, bem como de encaminhamento do 
animal de estimação ao órgão competente, anualmente, a fim de atualizar 
a sua situação e, consequentemente, garantir os benefícios que 
porventura lhe serão concedidos. 

- A pessoa que adotar um animal em situação de abandono poderá 
receber descontos do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano), em 
montante a ser estabelecido regulamentado em Decreto pelo Chefe do 
Poder Executivo Municipal, disponibilizando o desconto ao adotante 
como medida de incentivo e cuidados ao animal que, a partir da adoção, 
terá uma residência. 

- O contribuinte que dificultar a fiscalização, causar maus tratos ou 
abandono deverá entregar o animal ao Poder Público, no prazo máximo 
de cinco dias. Também terá o desconto do IPTU cancelado; deverá 
restituir aos cofres públicos todo o desconto até então usufruído; deverá 
efetuar o pagamento de multa específica por animal adotado, 
independentemente das demais penalidades previstas na legislação; 
ressarcir os gastos do Poder Público com tratamento e recuperação do 
animal nos casos de maus tratos. 
 ANTE PROJETO 
Art. 1º Institui o Programa “Meu Amigo Animal”. 
Art. 2º O Programa “Meu Amigo Animal” tem por objetivo fundamental 
o bem estar de animais, como cães e gatos em situação de abandono, para 
fins de adoção. 
§1º. Considera-se situação de abandono, para os fins desta lei, a situação 
em que o animal encontra-se cadastrado pelo Poder Público Municipal ou 
por ONG’s de Proteção aos Animais devidamente constituídas. 



§2º. O programa consistirá no acolhimento, esterilização, registro, 
chipagem e destinação de animais em situação de abandono para adoção 
por munícipes interessados em sua guarda responsável. 
§3º. Entende-se por guarda responsável o conjunto de compromissos 
assumidos pelo contribuinte em Termo próprio, firmado pelo Poder 
Público, no qual compromete-se a:  a. atender as necessidades físicas, 
psicológicas, ambientais e de saúde do animal; 
b. prevenir riscos que o animal possa causar à comunidade ou ao 
ambiente, tais como agressão, transmissão de doenças ou danos a 
terceiros. 
 §4º. O animal será encaminhado aos munícipes vacinado, esterilizado, 
chipado e em perfeita saúde. 
§5.  A adoção responsável dar-se-á mediante requerimento escrito do 
interessado. 
§6º. É proibida a comercialização dos animais adotados. 
Art. 3º O Poder Executivo, através dos órgãos competentes de Controle 
de Zoonoses e Vetores, poderá fazer a gestão do programa referido no 
artigo 1º desta Lei. O cadastro poderá ser feito, a critério do Poder 
Executivo, a partir de: 
I – atualização em sistema eletrônico; 
II – criação de “carteira de adotante”. 
§1º. Os munícipes deverão fazer as atualizações e solicitações necessárias 
ao andamento e manutenção da qualidade de “adotante” conforme os 
critérios do programa através de protocolos junto ao Poder Público, bem 
como de encaminhamento do animal de estimação ao órgão competente, 
anualmente, a fim de atualizar a sua situação e, consequentemente, 
garantir os benefícios que porventura lhe serão concedidos. 
§2º. As “carteiras de adotante” poderão conter os dados do adotante e 
do(s) animal(is) adotado(s) para fins de acompanhamento e de utilização 
de benefícios. 
 Art. 4º A pessoa que adotar um animal em situação de abandono poderá 
receber 
Descontos do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano), em montante 
a ser estabelecido regulamentado em Decreto pelo Chefe do Poder 
Executivo Municipal, disponibilizando o desconto ao adotante como 
medida de incentivo e cuidados ao animal que, a partir da adoção, terá 
uma residência. 
§1º. O benefício a que se refere o caput do artigo 4º poderá ser concedido 
aos adotantes que ficarem por no mínimo um ano com um animal, nos 
termos do artigo 3º desta Lei. 
Art. 5º O contribuinte que deixar de informar qualquer evento 
relacionado ao animal adotado, dificultar a fiscalização, causar maus 
tratos ou abandono: 



I – deverá entregar o animal ao Poder Público, no prazo máximo de cinco 
dias; 
II – terá o desconto do IPTU cancelado; 
III – deverá restituir aos cofres públicos todo o desconto até então 
usufruído; 
IV – deverá efetuar o pagamento de multa específica por animal adotado, 
Independentemente das demais penalidades previstas na legislação 
especial; 
V – ressarcir os gastos do Poder Público com tratamento e recuperação do 
animal nos casos de maus tratos. 
 Art. 6º O Programa poderá ser implantado através de parcerias entre o 
Poder Público Municipal e entidades governamentais e não 
governamentais, e/ou pessoas físicas e jurídicas ligadas à proteção de 
animais, especialmente para a viabilização de apoio financeiro e 
institucional, assessoria técnica e espaços para a execução. 
 Art. 7º O adotante deverá ser informado sobre os aspectos biológicos, 
como tamanho, postura, comportamento, expectativa de vida e demais 
características do animal, sendo assinado Termo acerca da ciência dessas 
especificidades e necessidades. 
 Art. 8º Poderão ser criados programas de educação para a adoção, 
através dos quais buscar-se-á conscientizar os adotantes da importância 
do cuidado e da adoção responsável. 
 §1º. Referidos programas poderão se dar através de palestras em escolas, 
desde a Educação Infantil, demonstrando a importância do respeito e 
cuidado para com os animais e da adoção responsável dos animais de 
rua. 
§2º. Poderão ser utilizados banners e folders, em eventos municipais, que 
apresentem o Programa e, de modo simples e acessível, expliquem o seu 
funcionamento e incentivem a adoção, explicando a necessidade de ser 
ela responsável. 
§3º. Os programas de conscientização para o cuidado e adoção 
responsável poderão se dar através do trabalho voluntário de protetores 
de animais, que, caso queiram, auxiliarão na orientação e esclarecimento 
dos adotantes e das crianças, na formação de um entendimento melhor 
acerca do tema. 
Art. 9º Esta Lei entra em vigor a partir da data da sua publicação, com as 
devidas Regulamentações do Executivo, revogadas as disposições em 
contrário. 
 
DEOLÍ  GRÄFF (Req.421 e 422/2021) 
 
Req. 421/2021 – Solicita à Mesa Diretora desta Casa Legislativa, espaço no 
Expediente para me manifestar sobre: 



- Biblioteca Pública 
- Promove 
- BR 386 
- Edital 
 
Req. 422/2021 – Solicita ao Poder Executivo /Secretaria de Meio 
Ambiente, as seguintes informações: 
- Quais são as espécies de mudas de árvores que são produzidas, 
anualmente, no Horto Florestal; 
- Quantas mudas foram comercializadas nos últimos cinco anos (relatório 
com informações separadas ano a ano); 
- Qual foi o valor arrecadado com a venda das mudas, nos últimos cinco 
anos (relatório com informações separadas ano a ano). 
 
CARLOS EDUARDO RANZI (Req. 423,424,425,426,427,428/2021 e Ind. 
051)  
 
Req. 423/2021 – Solicita a RGE,  a poda das árvores próximas aos fios de 
luz da Praça Verde Vida, localizada na Rua Argentile Trevisol, no bairro 
São Cristóvão. 
 
Req. 424/2021 – Solicita ao Poder Executivo, que sejam tomadas as 
devidas providências no atendimento na farmácia escola. Ocorre que 
estamos recebendo diversos relatos de fila está extensa e demora no 
atendimento. 
 
Req. 425/2021 – Solicita a Mesa Diretora,  que seja disponibilizado no site 
da Câmara Municipal o projeto de duplicação da BR 386. 
 
Req. 426/2021 – Solicita que seja encaminhado ofício ao Corpo de 
Bombeiros informando que conforme o requerimento nº 154/2021, o qual 
foi solicitado um repasse para o custeio de um barco a instituição, que o 
mesmo está sendo adquirido por parte da Prefeitura Municipal. 
 
Req. 427/2021 – Solicita ao Poder Executivo, que o RPPS – Regime Próprio 
de Previdência Social do Município, informe quantas pessoas estão 
prestes a se aposentar, por setor, e como será tratada a questão de 
eventuais horas devedoras por conta da pandemia. 
 
Req. 428/2021 – Solicita espaço para falar sobre a abertura do comércio de 
Lajeado. 
 



– Solicita ao Departamento de trânsito, que seja feita a sinalização e maior 
fiscalização na Rua Paulo Emilio Thiesen nº 1198, em frente ao 
condomínio Terracota, no bairro Olarias. Ocorre que se faz necessário a 
pintura do asfalto e colocação de placas de sinalização. Em horário de 
movimento, após as 17h, há grande dificuldade para entrada e saída de 
veículos no condomínio, com grandes chances de acidentes no local. 
 
PAULA THOMAS (Req.429/2021) 
 
Req. 429/2021 – Solicita espaço no expediente para falar sobre: 
 
Cultura, arte, meio ambiente, educação e covid. 
 
ALEX SCHMITT (Req.430/2021) 
 
Req. 430/2021 – Solicita espaço para falar sobre os seguintes assuntos: 
- Covid e Cogestão; 
- Educação; 
- Economia. 
 
LORIVAL EWERLING DOS SANTOS SILVEIRA (Req. 431/2021 e Ind. 
052) 
 
Req. 431/2021 – Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, Marcelo Caumo 
para que juntamente com o Coordenador de Projetos Especiais, se 
mobilize junto com a CCR Via Sul, para que as passarelas que vão ser 
duplicadas na BR 386, contemplem também as ruas marginais laterais 
para maior segurança dos pedestres, pois como está no Projeto atual, não 
traz segurança alguma para fazer a travessia. 
 
- Roçada com limpeza da Rua Carlos Koefender, Bairro Morro 25. 
 
MARCIO DAL CIN (Req.432/2021) 
 
Req. 432/2021 – Solicita a Vossa Excelência espaço no expediente do dia 
30 de março de 2021 para falar sobre os assuntos descritos a seguir: 
- Projeto de lei CM 012/2021; 
- DECRETOS. 
 
HEITOR  LUIZ  HOPPE (Req. 433/2021 e Ind. 053) 
 
Req. 433/2021 – Solicita espaço no expediente, para manifestação sobre os 
assuntos abaixo: 



- Pandemia Covid 19; 
- Vacinação; 
- Projeto de Duplicação da BR 386; 
- Atendimento nos Bancos durante a Pandemia. 
 
Solicita ao Prefeito Municipal e a Secretaria de Segurança Pública 
(Departamento de Trânsito), sugerindo o estudo de projeto para 
instalação de redutor de velocidade na Oswaldo Mathias Ely, 
proximidades com a Rua Farroupilha, no Bairro Montanha. solicita o 
envio de ofício ao Poder Público Municipal/Prefeito Municipal e a 
Secretaria de Segurança Pública (Departamento de Trânsito), sugerindo o 
estudo de projeto para instalação de redutor de velocidade na Oswaldo 
Mathias Ely, proximidades com a Rua Farroupilha, no Bairro Montanha. 
JUSTIFICATIVA: 
- Esta rua é uma importante ligação entre o Bairro Montanha e as 
rodovias BR 386 e as ERS 130 e ERS 413, com trafego intenso de veículos; 
- O local citado possui logo trecho em declive, incitando os motoristas a 
implementar altas velocidades, causando riscos aos moradores e demais 
usuários desta via; 
- Esta é uma solicitação recorrente dos moradores deste trecho e também 
já solicitado por este Vereador ao Setor Público em outras ocasiões.  
 
 - Solicita ao Poder Público Municipal/Prefeito Municipal e a Secretaria 
de Segurança Pública (Departamento de Trânsito), sugerindo o estudo de 
projeto para instalação de redutor de velocidade na Rua Arnaldo 
Sbaraini, trecho entre a Rua João Fernando Schneider e a Av. Henrique 
Stein Filho, no Bairro Jardim do Cedro 
                                  JUSTIFICATIVA: 
                                  - Esta rua possui muitos moradores e há muitas 
famílias com crianças pequenas, bem como movimento intenso de 
pedestres; 
                               - O local citado possui logo trecho em declive, incitando 
os motoristas a implementar altas velocidades, causando riscos aos 
moradores e demais usuários desta via; 
                                  - Esta é uma solicitação recorrente dos moradores 
deste trecho. 
 
ISIDORO FORNARI NETO (Req.434/2021) 
 
Req. 434/2021 – Solicita espaço no Expediente para se manifestar sobre: 
 
- COVID 
- BR 386 



 
ADRIANO ROSA DOS SANTOS: (Req.435 /2021) 
 
Req. 435/2021 – Solicita espaço no Expediente, para falar sobre dejetos nos 
arroios, patrolamento de ruas e sobre infestação de insetos.  
 
JONES BARBOSA DA SILVA (Req. 
436,437,438,439,440,441,442,443,444,445, 446/2021 e Ind. 054) 
 
Req. 436/2021 – Solicita à Secretaria do Meio Ambiente resposta referente 
às lixeiras que estariam em processo de solicitação, as mesmas já 
chegaram? Qual seria o prazo de instalação? . 
 
Req. 437/2021 – Solicita espaço para falar sobre. 
-Educação 
-Saúde publica 
-dedetização 
-retorno as aulas 
-Melhorias de via Pública 
-vacinação 
-covid-19 
-tratamento precoce 
-Comercio 
-cesta básica 
 
Req. 438/2021 – Solicita ao Executivo que disponibilize transporte público 
para pessoas que precisam fazer perícia em outros municípios vizinhos e 
não tem condições de deslocamento. 
 
Req. 439/2021 – Solicita à Secretaria de Trabalho, Habitação e Assistência 
Social – STHAS,  uma posição da secretaria referente ao não fornecimento 
de materiais para a reforma e manutenção de casas que se encontram em 
estado de calamidade. 
 
Req. 440/2021 – Solicita à Secretaria do Planejamento e Desenvolvimento 
Econômico para fiscalização na empresa situada na Rua Treze de junho 
esquina com Rio Grande do Sul número 89, bairro Santo André, devido a 
reclamações de moradores pelo mau cheiro que vinha da empresa no 
final de semana do dia 27/03/2021. 
 
Req. 441/2021 – Solicita à Secretaria do Planejamento e Desenvolvimento 
Econômico para fiscalização na Rua Beno Schmitt Conventos, devido ao 
acumulo de agua de esgoto que fica empossada via. Reiterando que o 



pedido já foi feito em data de 10/03/2021 e ainda não foi tomado 
providencias. 
 
Req. 442/2021 – Solicita à Secretaria do Planejamento e Desenvolvimento 
Econômico para fiscalização no terreno situado na Rua João Goulart (de 
propriedade das balas florestal), Bairro Campestre, devido ao mato do 
terreno está saindo da tela e invadindo a avenida, fundos da antiga 
conforto. 
 
Req. 443/2021 – Reitera à  Secretaria de Obras pedido feito em 
19/01/2021 referente à Zeladoria das alçadas. 
“Req. 076/2021 - Solicita a Secretaria de Obras para que faça valer o 
projeto de lei 10.945 Zeladoria nas calçadas, na rua Rio Grande do Sul, 
Bairro Santo André.” 
 
Req. 444/2021 – Solicita ao Canil Municipal que faça o recolhimento de 
um cachorro de porte pequeno que se encontra abandonado no bairro 
Campestre endereço Rua Cristiano Dexheimer construção ao lado da casa 
174, está com aparente problema de pele. 
 
Req. 445/2021 – Solicita à Secretaria de Saúde lista de espera completa 
com dados dos pacientes e quantidade de pessoas que estão aguardando 
cirurgias eletivas. 
 
Req. 446/2021 – Solicita  à Secretaria de Educação o porquê da suspensão 
dos contratos com os estagiários das escolas, sem ao menos haver um 
diálogo com os mesmos. 
 
Solicita a Secretaria de Obras para que atenda as seguintes demandas. 
-Patrolamento de via Rua Carlos Henrique Schmitt, Bairro Bom Pastor. 
-Buraco e desnível da via Rua Afonso Celso, entre o pavimento e rua não 
pavimentada final da rua. 
-Limpeza de boca de lobo Hellmuth Carlos Glufke, Bairro universitário, 
número 155. 
-Melhorias na Rua Aquilino Ângelo Lazzaron, Bairro Campestre, devido 
à fortes chuvas que causam deformações na via. 
- Um mutirão para manutenção e melhorias nas ruas do 
Bairro Santo Antônio. 
 
A Secretaria do Meio Ambiente solicitando que atenda as seguintes 
demandas: 
-Roçada de ruas Bairro Carneiros, Universitário, Av. Beira Rio, Bairro 
Campestre, Santo André. 



-Roçada Rua Ângelo Polis, Bairro Santo André. 
- Enxame de abelhas Rua Paulo Bizarro n° 20, Morro 25. 

****************************************************************************** 
    Sala Presidente Tancredo de Almeida Neves, 30 de março de 2021. 

 

 

 
 

 

 

 


