
     CÂMARA DE VEREADORES DE LAJEADO 
          Estado do Rio Grande do Sul 

 Sessão Ordinária realizada no dia   18/05/2021 

      BOLETIM Nº  020-01/2021 

               E X P E D I E N T E 

************************************************************************************ 
PODER EXECUTIVO: 
 
- Ofício nº 280-01/2021 – Em atenção ao Ofício  339/2021 da vereadora 
Ana Rita da Silva Azambuja, ao ofício 345/2021 do vereador Carlos 
Eduardo Ranzi e ao ofício 355/2021 do vereador Jones Barbosa da 
Silva.Em atenção ao ofício 339/2021, a Secretaria de Administração 
(SEAD) informa que o Poder Executivo está adequando à Lei Geral de 
Proteção de Dados, tanto com aquisição de equipamentos, firewall, data 
center, quanto no que se refere à capacitação de servidores DPO. Quanto 
ao ofício 345/2021, o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) 
informa que, em um levantamento preliminar baseado nas informações 
constantes nos cadastros dos servidores, 202 estariam aptos para 
encaminhar a aposentadoria voluntária. Contudo, cabe ressaltar que 
outras situações que não constam no cadastro também precisam ser 
observadas e podem afastar este direito. A partir disso, desde março de 
2021, o RPPS está contatando tais servidores no intuito de levantar 
maiores informações a fim de analisar de maneira mais apurada a real 
possibilidade de aposentadoria de cada um. No que se refere ao “banco 
de horas devedoras”, a Secretaria de Administração informa que em 
breve encaminhará Projeto de Lei à Câmara de Vereadores para 
regulamentar o assunto. Já em relação ao ofício 355/2021, a SEAD 
informa que a suspensão dos contratos de estágios se deu em estrita 
observância às disposições da Lei Federal nº 11.788/2008. 
 
- Ofício nº 295-01/2021 – Em atenção ao Ofício 312/2021 do vereador 
Carlos Eduardo Ranzi e ao ofício 317/2021 do vereador Jones Barbosa da 
Silva. Em atenção ao ofício 310/2021, a Secretaria de Obras e Serviços 
Urbanos agradece a sugestão e informa que as bocas de lobo são 
executadas conforme previsto nos respectivos projetos, o que se dá 
conforme a necessidade local. Quanto ao ofício 317/2021, a Secretaria de 
Obras e Serviços Urbanos informa que a solicitação foi atendida, tendo 
sido a faixa elevada implantada no local determinado pelo Departamento 
de Trânsito. 
 



- Ofício nº 296-01/2021 – Em atenção ao Ofício 366/2021 do vereador 
Carlos Eduardo Ranzi a Procuradoria-Geral do Município informa que 
todos os contratos, inclusive os de locação, estão disponíveis no 
LICITACON, com todas as informações a ele pertinentes, com objeto, 
valores e vigência. 
 
- Ofício nº 297-01/2021 – Em atenção ao Ofício 374/2021 do vereador 
Jones Barbosa da Silva, a Secretaria Municipal do Desenvolvimento 
Social, esclarece que as referidas roupas eram oriundas das doações 
arrecadadas no período das enchentes de julho passado. Até dezembro de 
2020, as doações ficaram à disposição para famílias atendidas pelo CRAS, 
CREAS, Entidades Socioassistenciais, Projeto Social Move Mães, Presídio 
Estadual e Comunidade Indígena de Lajeado. Após este período, devido 
ao grande volume ainda restante, as doações foram triadas e 
selecionadas, sendo as passíveis de uso e/ou reforma encaminhadas pela 
Secretaria ao Estado Vestir & Ser, a fim de serem doadas para a 
comunidade e para as oficinas de reforma e customização que ocorrerão 
no local.  
 
- Ofício nº 298-01/2021 – Em atenção ao Ofício 378/2021 do vereador 
Márcio Dal Cin a Coordenadoria Especial de Captação de Recursos 
informa que está sendo elaborado projeto para implantação de proteção 
física (grandes) nos pontos de maior vulnerabilidade nas margens do Rio 
Taquari. 
 
- Ofício nº 301-01/2021 – Em atenção ao Ofício 379/2021 dos vereadores 
Márcio Dal Cin, Deolí Gräff, Jones Barbosa da Silva, Paula Thomas, 
Mozart Pereira Lopes, Ana Rita da Silva Azambuja, Carlos Eduardo 
Ranzi e Alex Schmitt a Secretaria da Administração – Departamento de 
Recursos Humanos encaminha a relação dos servidores cedidos, com as 
informações solicitadas. 
 
- Ofício nº 305-01/2021 – Em atenção ao Ofício 386 e 387/2021 do 
vereador Márcio Dal Cin, ao ofício 390/2021 da vereadora Ana Rita da 
Silva Azambuja, aos ofícios 393 e 394/2021 do vereador Carlos Eduardo 
Ranzi, ao ofício 397/2021 do vereador Antônio Marcos Schefer, ao ofício 
400/2021 do vereador Jones Barbosa da Silva e ao ofício 404/2021 do 
vereador Lorival  Ewerling dos Santos Silveira a Administração 
Municipal agradece as indicações e informa que as mesmas foram 
encaminhadas às Secretarias competentes para conhecimento e 
providência cabíveis. 
 



- Ofício nº 307-01/2021 – Em atenção ao Ofício 392/2021 do vereador 
Carlos Eduardo Ranzi a Secretaria de Administração encaminha a relação 
dos veículos do Município com as informações solicitadas. 
****************************************************************************** 
MUNICIPAIS: 
 
 - Secretaria Municipal da Saúde, em atenção ao Ofício nº  438-01/2021, 
do vereador Sérgio Luiz Kniphoff solicitando que o estudo 
“AVALIAÇÃO DO USO DE TRATAMENTO PRECOCE NA UNIDADE 
DE SAÚDE DE ATENDIMENTO EXCLUSIVO COVID EM LAJEADO” 
passe por avaliação do Comitê de Ética em Pesquisa da Univates, 
NUMESC e por um Corpo Acadêmico da Universidade local.  Em 
atenção ao ofício 439-01/2021 solicitando a disponibilização da base de 
dados utilizados para a elaboração do estudo “AVALIAÇÃO DO USO 
DE TRATAMENTO PRECOCE NA UNIDADE DE SAÚDE DE 
ATENDIMENTO EXCLUSIVO COVID EM LAJEADO”. Os dados 
utilizados estão em nosso sistema e em tabelas impressas, na Secretaria 
da Saúde.  
******************************************************************************** 
MÁRCIO DAL CIN, ANA RITA DA SILVA AZAMBUJA, JONES 
BARBOSA DA SILVA E SERGIO LUIZ KNIPHOFF (Projeto de Lei CM 
n° 025-01/2021) 
 
- Projeto de Lei CM n° 025-01/2021 – Dispõe sobre a instalação em praças 
e parques públicos de brinquedos adaptados e equipamentos 
especialmente desenvolvidos para lazer e recreação de crianças com 
deficiência e/ou portadoras de mobilidade reduzida e necessidades 
especiais, no âmbito do Município de Lajeado e dá outras providências. 
************************************************************************************ 
PAULA THOMAS, MÁRCIO DAL CIN, DEOLI GRAFF, ALEX 
SCHMITT, ADRIANO ROSA, HEITOR LUIZ HOPPE,  ANA RITA DA 
SILVA AZAMBUJA, JONES BARBOSA DA SILVA  (Projeto de Lei 
CM n° 026-01/2021) 
 
- Projeto de Lei CM n° 026-01/2021 - Suprime os parágrafos 3º e 4º, altera o 
caput do Artigo 25 da Lei 5.840/96, bem como, inclui os parágrafos 5º, 6º, 7º e 
8º, o qual dispõem sobre a responsabilidade dos proprietários e possuidores 
pela limpeza e manutenção das Habitações, e dá outras providências. 
******************************************************************************* 
MÁRCIO DAL CIN (Req. 650, 669/2021) 
 
Req. 650/2021 – Solicita a Secretaria da Fazenda de Lajeado para informar 
o ESTUDO E ESTIMATIVA DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E 



FINANCEIRO PARA O ANO EXERCÍCIO DE 2024, referente ao 
Convênio para Prestação de Mútua Colaboração entre o Tribunal 
Regional Eleitoral do Estado do Rio Grande do Sul (TER- RS) e o 
Município de Lajeado, visando possibilitar o funcionamento do Cartório 
Eleitoral e a realização das próximas eleições. Considerando que foi 
enviada para esta Casa Legislativa a estimativa de estudo de adequação 
orçamentário dos anos exercícios 2021, 2022 e 2023, faltando a estimativa 
do ano exercício de 2024. Diante do exposto, em relação ao pleito 
solicitado, requer que seja dado retorno a esta Casa Legislativa o mais 
breve possível. 
 
Req. 669/2021 – Solicita espaço no expediente do dia 18 de maio de 2021 
para falar sobre os assuntos descritos a seguir: 
 
OBRAS DE INFRAESTRUTURA; 
VACINAÇÃO; 
NOVO MODELO DE GESTÃO NA PANDEMIA RS; 
IPTU; 
SERVIÇOS MUNICIPAIS; 
CORSAN; 
PSDB INCLUSÃO; 
CM 12; 
RETORNO AS AULAS; 
PROJETOS NAS COMISSÕES; 
RAMPAS DE ACESSO. 
 
 
ANA RITA DA SILVA AZAMBUJA (Req. 651, 652 e 653/2021) 
 
Req. 651/2021 – Solicita ao Poder Executivo que estude a possibilidade de 
implementar,  assim como fez a prefeitura de Canoas, o programa que vai 
subsidiar juros de crédito para microempresários.Com o objetivo de 
reduzir os efeitos sociais e econômicos da pandemia originada pela 
COVID-19, o Programa consiste em subsidiar os juros do financiamento 
de microcrédito concedido por instituição financeira, visando o incentivo 
e a retomada da economia local, com fortalecimento econômico dos 
empreendedores.O subsídio deve ser concedido, exclusivamente, a 
microempreendedores individuais (MEI) e microempresas atingidos 
pelas restrições adotadas para o enfrentamento da Covid-19, desde que 
tenham sede no Município de Lajeado e, no mínimo, 2 anos de 
existência.O Programa se destina ao financiamento de pequenos 
empreendimentos que tenham, no máximo R$ 360.000,00 de receita bruta 
anual.O pagamento das operações deverá ser feito em 24 meses, com 60 



dias de carência.Para aplicação do Programa o Município pode utilizar 
parte do superávit de R$ 48 milhões registrado em 2020. 
 
Req. 652/2021 – Solicita ao Poder Executivo que sejam implementadas 
ações de incentivo à aplicação da LEI MUNICIPAL Nº 10.470/2017, que 
dispõe sobre a adoção de logradouros de lazer e cultura, e dá outras 
providências. 
 
Req. 653/2021 – Solicita ao Poder Executivo a criação de aplicativo que 
contemple cronograma da coleta seletiva de cada bairro, dicas sobre 
descarte de resíduos, separação do lixo, informações sobre a coleta 
domiciliar e ainda o contato das cooperativas e associações de reciclagem. 
 
ANA RITA DA SILVA AZAMBUJA, CARLOS EDUARDO RANZI, 
EDERSON FERNANDO SPOHR, PAULA THOMAS, MOZART 
PEREIRA LOPES, JONES BARBOSA DA SILVA, SERGIO LUIZ 
KNIPHOFF, ADRIANO ROSA, ISIDORO FORNARI NETO E DEOLÍ 
GRÄFF (Req. 654/2021) 
 
Req. 654/2021 – Solicita ao Poder Executivo que seja instalado ao menos 
um brinquedo adaptado para crianças com deficiência ou mobilidade 
reduzida em cada área pública de lazer do município. 
 
MOZART PEREIRA LOPES (Req. 655/2021) 
 
Req. 655/2021 – Solicita espaço no Expediente para falar sobre: 
 
Saúde, educação e demais serviços realizados na cidade de Lajeado.  
 
ANTÔNIO MARCOS SCHEFER (Req. 656 e 657/2021 e Ind. 087) 
 
Req. 656/2021 – Solicita ao Poder Executivo/Sr. Prefeito Municipal/ para 
que seja feita a contratação de mais médicos para fazerem atendimentos 
no posto de saúde do bairro Olárias, visto que os moradores reclamam de 
ter que aguardar em torno de dois meses para serem atendidos, o que é 
um absurdo tendo em vista que essa situação pode agravar ainda mais o 
estado de saúde dos pacientes.  
 
Req. 657/2021 – Reitera ao Poder Executivo/Sr. Prefeito Municipal/ 
STHAS/CRAS  a solicitação de 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. 
 
SEOSP/SAURB: reiterando a solicitação de recolhimento de lixos verdes 
localizados em diversas partes em toda a extensão da Rua Delfino Costa 
no bairro Conservas. 
 
SEOSP: solicitando com URGÊNCIA a substituição de lâmpadas 
queimadas nas proximidades da residência nº400 na Av. Henrique Stein 
Filho no bairro Conservas. 
 
SEOSP: solicitando a substituição de uma lâmpada localizada na 
interseção entre a Rua Oswaldo Mathias Ely com a Rua Castro Alves no 
bairro Montanha. 
 
SEOSP: solicitando com URGÊNCIA limpeza e recolhimento de 
lixos/entulhos em frente em campo de futebol e proximidades do Projeto 
Vida do bairro São José.  
 
CARLOS EDUARDO RANZI (Req. 658, 659, 660, 661 e 662/2021) 
 
Req. 658/2021 – Solicita ao Poder Executivo, novamente 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. Pedido 
este já feito anteriormente através do requerimento nº 427/2021. 
 
Req. 659/2021 – Solicita à Secretaria de Planejamento,  qual o prazo médio 
para aprovação de projetos. 
 
Req. 660/2021 – Solicita ao Poder Executivo,  novamente a substituição 
das telas no campo localizado na área verde da Rua Leopoldo Alfredo 
Bruxel, no bairro Campestre. Pedido este já feito anteriormente através do 
protocolo ouvidoria nº 26/2021, requerimento nº 070/2021 e 339/2021. 
 
Req. 661/2021 – Solicita ao Departamento de Trânsito, a relação de multas 
aplicadas na cidade, por cruzar sob tachões e estacionamento irregular, 
separadas uma a uma, desde o ano de 2020. 
 
Req. 662/2021 – Solicita ao Poder Executivo, quando será retomada a 
vacinação dos profissionais da área da saúde. 
 



EDERSON FERNANDO SPOHR (Req. 663/2021 e Ind. 088) 
 
Req. 663/2021 – Solicita espaço para falar no pronunciamento sobre: 
 
Saúde; 
Educação; 
Obras; 
Trânsito; 
Segurança; 
Fiscalização. 
Comércio. 
 
Solicita novamente 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 e o mau cheiro para os vizinhos do parque é 
enorme. São mais de 7 bueiros sem tampas adequadas no local. As 
mesmas estão ao lado dos bueiros, foram removidas e não devolvidas. 
 
Solicita à Secretaria de Obras troca de lâmpada na rua Humaitá, nº 59, 
bairro Universitário. A lâmpada foi trocada há poucas semanas e 
queimou novamente; 
 
Solicita à Secretaria de Obras a instalação de grade reforçada em boca de 
lobo medindo 50x70cm na rua ERS 413 nº 6029. Há um grande bueiro 
aberto na calçada oferecendo risco aos pedestres; 
 
Solicita à Secretaria de Obras colocação de material na rua junto ao 
Colégio Pedro Welter no Bairro Floresta; 
 
Solicita à Secretaria de Obras colocação de material e patrolamento na 
Rua Seno Sieben junto ao Ginásio do Bairro Floresta. A rua está muito 
esburacada. 
 
ADRIANO ROSA DOS SANTOS: (Req. 664/2021) 
 
Req. 664/2021 - Solicita espaço no Expediente para falar sobre: 
 
- Bueiros e esgotos. 
 
DEOLÍ GRÄFF (Req. 665/2021) 
 
Req. 665/2021 – Solicita espaço para manifestar-se sobre: 
 



Bairro 
Corsan 
Tradicionalismo 
Educação 
Saúde 
 
ALEX SCHMITT (Req. 666/2021) 
 
Req. 666/2021 – Solicita espaço para falar sobre os seguintes assuntos:  
Educação; 
Covid; 
Vacinação; 
Economia. 
 
LORIVAL EWERLING DOS SANTOS SILVEIRA (Req. 667 e 679/2021) 
 
Req. 667/2021 – Solicita ao Senhor Prefeito Marcelo Caumo, a Secretaria 
da Saúde (SESA) Senhor Secretário Claudio Klein e Corpo de Bombeiros, 
para que seja criado um treinamento para as mulheres gestantes, devido 
ao engasgamento e outras situações, onde poderão fazer parceria com o 
Corpo de Bombeiros onde há profissionais e assim vidas poderão ser 
salvas. 
 
Req. 679/2021 – Solicita ao Prefeito Municipal de Lajeado Sr. Marcelo 
Caumo, ao Secretário da Saúde Senhor Claudio Klein e ao Secretário de 
Obras Senhor Fabiano Bergmann, para que façam um levantamento em 
todas as unidades de saúde, que não possuem rampa de acesso para 
cadeirantes, pois acontece que estão chegando muitas reclamações neste 
sentido, que os usuários de cadeiras de rodas encontram dificuldades em 
buscar atendimento principalmente nos postos de saúde onde ficam 
dependendo da boa vontade de outras pessoas para auxiliar na subida 
das calçadas de passeio pois não existe a rampa, e como sabemos, é um 
direito que eles possuem, então para resolver esta situação que sejam 
feitas as rampas para que não dependam de outros. 
 
SERGIO LUIZ KNIPHOFF (Req. 668/2021) 
 
Req. 668/2021 – Solicita espaço para falar sobre os seguintes temas:  
Covid-19; 
Retorno as aulas, nas esferas municipal, estadual e particular; 
Retorno das atividades do comércio e demais modalidades. 
 
PAULA THOMAS (Req. 670/2021)  



 
Req. 670/2021 – Solicita espaço no expediente para falar sobre: 
 
Educação/Inovação, Saúde, Mobilidade Urbana, Segurança Pública, 
Roçadas e Meio Ambiente. 
 
JONES BARBOSA DA SILVA (Req. 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677/2021 
e Ind. 089) 
 
Req 671/2021 – Solicita espaço para falar sobre: 
Educação; 
Saúde pública; 
Dedetização; 
Retorno as aulas; 
Pavimentação comunitária; 
Vacinação; 
Covid-19; 
Tratamento precoce; 
Comercio; 
Cesta básica; 
Autismo; 
Centro de distribuição de roupas pela STHAS; 
Kit alimentação escolar. 
 
Req. 672/2021 – Solicita ao PODER EXECUTIVO, a atualização das 
informações prestadas no oficio nº 0831-03/2019 (Poder Executivo). 
Explica-se, no ano de 2019 quando suplente Vereador, oficiei ao Poder 
Executivo solicitando relatório dos contribuintes e tributos – Contribuição 
de Melhoria, em aberto, seja na fase administrativa seja na esfera judicial, 
hoje dois anos depois seguimos fiscalizando e gostaríamos de obter as 
informações atualizadas. 
 
Req. 673/2021 – Solicita a Secretária do Meio Ambiente que atenda a 
seguintes demandas: Moradores solicitam retorno do porquê foi retirada 
as lixeiras da rua Romeu Júlio Scherer, Bairro Planalto, no decorrer da 
via. 
 
Req. 674/2021 – Solicita espaço para Votos de louvor ao SIMERS que no 
dia 20 de maio completa 90 anos de trabalho e eficiência na luta dos 
direitos da categoria médica.  “Com o intuito de defender a liberdade 
profissional dos Médicos, surge na data de 20 de Maio de 1931 o 
Sindicado Médico do Rio Grande do Sul, Hoje chamada de SIMERS. 
Criado por um grupo de médicos dispostos a defender a profissão e 



garantir que apenas aqueles que tivessem diplomas pudessem exercer a 
medicina. Se consideravam meros entusiastas, mas tinham a coragem e 
determinação de chegar um dia a serem uma apreciável força.Em agosto 
de 1931 realizada a primeira reunião do Sindicato, quando foi assinado o 
Termo de Abertura da Ata de fundação do SIMERS. Vale ressaltar que na 
presente reunião se fazia presente e mobilizada na defesa da profissão a 
única medica Mulher Dra. Calpurnia Freire.Preocupados com o bem estar 
dos Médicos, se reinventou por diversas vezes, garantindo sempre a 
integridade física e profissional.O Sindicato acompanha o médico em 
todas as fases da profissão, incentiva novas lideranças e a solidariedade 
através do Núcleo Acadêmico, anda lado a lado para os processos de 
estabilidade do jovem médico e, abraça a cauda de todos os médicos, 
mesmo aos que já estão jubilados.Foi a primeira instituição de saúde a 
desenvolver campanha de prevenção e alerta contra a Covid-19 e há um 
ano atua de forma incansável na defesa do médico, em meio a grave crise 
mundial da saúde. Sindicato, é uma instituição inovadora, ativa e 
envolvida com assuntos relevantes para a Saúde, priorizando sua 
essência: a incansável defesa dos direitos da categoria médica.” 
 
Req. 675/2021 – Solicita à Secretaria do Desenvolvimento Social de 
Lajeado  que seja repassado informações referente ao valor do aluguel 
que é pago no imóvel destinado ao Centro de Referência Vestir&Ser, 
localizado Rua Borges de Medeiros, 550 - Bairro Centro. 
 
Req. 676/2021 – Solicita ao Presidente da Câmara de Vereadores de 
Lajeado, como indicação ao PROJETO DE LEI CM “Institui a Língua 
Brasileira de Sinais (Libras) e a tradução simultânea dos trabalhos 
parlamentares nas sessões da Câmara Municipal de Lajeado.” 
 
Req. 677/2021 – Solicita o envio de ante Projeto ao Poder Executivo para 
que o mesmo estude e avalie a possibilidade de apresenta-lo. 
“Requer-se que o Poder Executivo estende aos servidores públicos 
municípios, com base na Lei Federal nº 14151 DE 12/05/2021, que as 
servidores gestantes do município de Lajeado sejam enquadrados na 
referida lei garantindo assim os direitos de afastamento das funcionárias. 
 
SEOSP - Boca de lobo aberta, solicita grade na rua Professor Helmuth 
Martin Rother, número 314, Jardim do Cedro 
Solicita grade na boca de lobo na rua Antônio Soleti, esquina com Paul 
Harris em frente ao Projeto Vida Campestre 
Troca da lâmpada queimada rua Bolívia, nº 52, bairro Das Nações 
Manutenção de poste, na rua Mauricio Cardoso, nº 627, ao lado do Miro 
Motos 



Vazamento de cano de água da prefeitura, na rua Elmo Schmidt, Largos 
dos Conventos, nº 133, Conventos 
Solicita conserto de lâmpada na rua Dezenove, Bairro Conventos, 
travessa da rua Romeu Armange em frente ao nº 395. 
Calçamento da rua Willi Johann, Bairro Jardim do Cedro, GF 
Pavimentadora, há 3 semanas que não aparece na rua para realizar o 
termino. 
Solicita patrolamento na rua São Martinho, bairro Olarias 
Solicita colocação de lâmpadas em dois postes que estão sem luz na rua 
Theresa Irena Schneider, Bairro Campestre. 
Limpeza das ruas, um Caminhão derrubou óleo sobre a pista na data de 
14/05/2021. As vias que necessitam de limpeza são: Rua Oscar Pedro 
Scherer, Rua Miguel Paulus, as quais estão tomadas pela gordura. O 
rastro, de cerca de 3 quilômetros, se estende por parte da rua João 
Goulart, próxima ao Instituto Federal. 
 
SEPLAN - Solicita limpeza do terreno, localizado na rua Clara Ivone 
Ruschel, esquina com a rua H, agora nomeada como rua Luiz Victorio 
Sordi, Campestre, setor 11, quadra 105, lote 108, setor 11, quadra 105, lote 
88, setor 11, quadra105, lote 48, setor 11, quadra 105, lote36, setor 11, 
quadra 93, lote 394 
 
SEDETAG - Recolhimento de lixo verde na Rua Octávio Trierweiler 
esquina com João Fernando Schneider - Jardim do Cedro 
Recolhimento de lixo verde na Rua Octávio Trierweiler, esquina com rua 
Carla Tessmann - Jardim do Cedro 
Recolhimento de lixo verde, junto à praça Theobaldo Stein, no bairro 
Jardim do Cedro 
Recolhimento de lixo verde, na rua Jose Zart, em frente ao nº 1068, Jardim 
do Cedro 
Recolhimento de lixo verde, na rua Octávio Trierweiler, em frente ao nº 
68 -  Jardim do Cedro 
Recolhimento de lixo verde, na rua Benno Jose Zart em frente ao nº 1235, 
no bairro Jardim do Cedro 
Recolhimento de lixo verde, na rua Simão Romeu Walker, na esquina 
com Henrique Stein Filho, Jardim do Cedro 
Recolhimento de lixo verde, na rua Henrique Stein Filho, na esquina com 
Arnoldo Uhry, Jardim do Cedro 
Recolhimento de móveis para descarte, na rua Odilo Becker, na esquina 
com Henrique Stein Filho, no bairro Jardim do Cedro 
Recolhimento de Lixo verde, na rua Henrique Stein Filho, na esquina com 
a Rua Albino Gontran Arruda, no bairro Jardim do Cedro 
Recolhimento de lixo verde, na rua João Pessoa, no bairro Hidráulica 



Recolhimento de lixo verde e móveis para descarte, na rua Henrique C. 
Becker, em frente a creche do Bairro Olarias 
 
SEMA - Solicita limpeza e roçada, na rua Theresa Irena Schneider, Bairro 
Campestre 
Solicita fiscalização devido a focos de mosquito da dengue, em terreno 
com entulhos de demolição, ao lado da Paróquia do bairro São Cristóvão, 
na rua 11 de Junho 
 
HEITOR LUIZ HOPPE (Req. 678/2021) 
 
Req. 678/2021 – Solicita espaço no Expediente para falar sobre: 
Duplicação da BR 386; 
Pandemia Covid e Vacinação; 
Obras e Melhoramentos na Benjamin Constant, desde o viaduto da ERS 
130 até à Rua Oswaldo Mathias Ely, no Bairro Montanha. 
 
ISIDORO FORNARI NETO (Req. 680/2021) 
 
Req. 680/2021 – Solicita espaço no Expediente para falar sobre os 
seguintes assuntos: 
- Prédio do INSS. 
- Vacinas  
- Instalação da rótula alongada na RS 130.  
 
Comissão: TEMPORÁRIA ESPECIAL PARA REVISÃO LEGAL (Req. 
681/2021) 
 
Req. 681/2021 –  A COMISSÃO DE REVISÃO LEGAL, requer a Mesa 
Diretora a prorrogação no prazo de 180 dias para dar continuidade no 
trabalho que vem sendo feito pela comissão, não sendo alterado nada 
além do prazo. 
 
Comissão: TEMPORÁRIA ESPECIAL PARA REVISÃO DO 
REGIMENTO INTERNO. (Req. 682/2021) 
 
Req. 682/2021 –  Comissão: TEMPORÁRIA ESPECIAL PARA REVISÃO 

DO REGIMENTO INTERNO requer a Mesa Diretora a prorrogação no 
prazo de 180 dias para dar continuidade no trabalho que vem sendo feito 
pela comissão, não sendo alterado nada além do prazo. 

***************************************************************************** 
    Sala Presidente Tancredo de Almeida Neves,  18 de  MAIO de 2021. 

 



 
 
 


