
     CÂMARA DE VEREADORES DE LAJEADO 
          Estado do Rio Grande do Sul 

 Sessão Ordinária realizada no dia   25/05/2021 

      BOLETIM Nº  021-01/2021 

               E X P E D I E N T E 

************************************************************************************ 
PODER EXECUTIVO 
 
PROJETO DE LEI Nº 040-01/2021 – Autoriza a abertura de Crédito 
Especial. 
 
PROJETO DE LEI Nº 041-01/2021 – Autoriza a concessão de subsídio 
orçamentário à tarifa do transporte público coletivo urbano em razão do 
estado de calamidade pública decorrente da pandemia da COVID-19 e 
autoriza a abertura de crédito especial. 
 
PROJETO DE LEI Nº 042-01/2021 – Concede isenção temporária de 
imposto sobre serviços de qualquer natureza – ISSQN para o transporte 
público coletivo urbano em razão do estado de calamidade pública 
decorrente da pandemia da COVID-19. 
 
- Ofício nº 306-01/2021 – Em atenção aos ofícios 388 e 389/2021 da 
vereadora Ana Rita da Silva Azambuja, a Secretaria Municipal do 
Desenvolvimento Social agradece as indicações. Por outro lado, informa 
que o Município realiza a doação de materiais de construção para 
famílias carentes que passam por situações emergenciais e/ou precárias 
de habitação, a fim de proporcionar uma condição digna de moradia para 
estas famílias que encontram-se em situação de vulnerabilidade 
econômica e social.  
 
- Ofício nº 308-01/2021 – Em atenção ao ofício  401/2021 do vereador 
Sergio Luiz Kniphoff a Secretaria de Segurança Pública (SESP) – 
Departamento de Trânsito informa que, de acordo com as informações 
repassadas pela Concessionária de Transporte Público, a mesma possui 
23 veículos com acessibilidade tipo 4, conforme Portaria 260/2007 do 
INMETRO.Quanto ao sistema GPS, todos os veículos já possuem o 
dispositivo instalado, sendo que estão sendo realizados testes com o 
aplicativo, em virtude dos ajustes necessários devido aos pontos que não 
possuem sinal de GPS no Município. Já em relação aos horários e 
itinerários, a SESP – Departamento de Trânsito informa que vem 



realizando avaliações constantes e reiteradas a fim de que seja prestado o 
melhor serviço possível aos munícipes. 
 
- Ofício nº 312-01/2021 – Em atenção ao ofício 465/2021 da vereadora 
Ana Rita da Silva Azambuja, a Secretaria de Administração informa que 
enviou as informações solicitadas pela Nobre Vereadora aos e-mails 
anadaapama@gmail.com e cmlajeado@msbnet.com.br.  
 
- Ofício nº 313-01/2021 – Em atenção ao ofício 327/2021 do vereador 
Sergio Luiz Kniphoff, a Administração Municipal informa que o referido 
pedido tramita sob o expediente administrativo nº 24651/2020, que está 
sob análise da Procuradoria. Além disso, cabe esclarecer que o 
andamento de qualquer expediente pode ser consultado pelo próprio 
requerente, diretamente no site do Município, na aba Consulta Protocolo. 
 
- Ofício nº 315-01/2021 – Em atenção ao ofício 466/2021 da vereadora 
Ana Rita da Silva Azambuja a Coordenadoria Especial de Captação de 
Recursos informa que o município de Lajeado não obteve acesso ao 
levantamento topográfico do projeto de duplicação da BR 386, nem das 
áreas a serem desapropriadas ou desafetadas.  
 
- Ofício nº 321-01/2021 – Veto Parcial ao Projeto de Lei nº 017-01/2021, 
que “Altera e acrescenta dispositivos na Lei nº 9.903, de 23 de julho de 
2015, que Cria o Fundo Municipal de Desenvolvimento e Proteção 
Florestal e dá outras providências”. 
 
Ofício nº 0343-01/2021 – GAP – Poder Executivo convida para Audiência 
Pública para apresentação da avaliação atuarial do Regime Próprio de 
Previdência Social – RPPS, para o ano de 2021, a ser realizada no dia 08 
de junho de 2021, às 9h, no Salão de Eventos do Centro Administrativo. 
Em virtude da vigência do estado de calamidade pública decorrente da 
pandemia do COVID-19, a audiência pública em questão se dará de 
forma virtual, sendo que o link para acesso será disponibilizado no site 
do Município de Lajeado (www.lajeado.rs.gov.br), com 48 horas de 
antecedência. 
 
- Ofício nº 309-01/2021 – Em atenção ao ofício 240/2021 do vereador 
Carlos Eduardo Ranzi, ao ofício 245/2021 dos vereadores Márcio Dal Cin 
e Ederson Fernando Spohr, ao ofício 252/2021 do vereador Sérgio Luiz 
Kniphoff e ao ofício 258/2021 do vereador Lorival Ewerling dos Santos 
Silveira.Em atenção ao ofício 240/2021, a Procuradoria-Geral do 
Município encaminha a decisão exarada na ADIN nº 70083595199.Quanto 
ao ofício 245/2021, a Secretaria da Fazenda agradece a indicação e 
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informa que eventual flexibilização de taxas está sendo avaliada, sendo 
que as demais medidas serão analisadas pelas secretaria competentes.Em 
relação ao ofício 252/2021, a Administração Municipal informa que as 
reuniões do COE seguem sendo realizadas conforme informado através 
do ofício 171-01/2021, sendo que os integrantes do mesmo estão 
elencados no Decreto nº 11.617/2020.E por fim, em relação ao ofício 
258/2021, a Administração Municipal agradece a indicação, que será 
avaliada pelo setor competente. 
 
- Ofício nº 317-01/2021 – Em atenção ao ofício 384/2021 do vereador 
Ederson Fernando Spohr a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos 
informa que os banheiros, junto à pracinha de brinquedos do Parque dos 
Dick, estão abertos, salvo em momentos pontuais quando é realizado 
algum conserto ou manutenção das instalações.  
 
- Ofício nº 318-01/2021 – Em atenção ao ofício 391/2021 da vereadora 
Ana Rita da Silva Azambuja e ao ofício 398/2021 do vereador Jones 
Barbosa da Silva.Em atenção ao ofício 391/2021, a Secretaria do Meio 
Ambiente, Saneamento e Sustentabilidade esclarece que existe listagem 
das famílias de baixa renda que fora, beneficiadas pelo programa de 
castração gratuita de animais, a qual foi enviada através do ofício nº 0234-
01/2021. O cadastro dos animais ainda não foi implementado, uma vez 
que será realizado juntamente com o censo animal no Município. Já em 
relação ao ofício 398/2021, a Secretaria do Meio Ambiente, Saneamento e 
Sustentabilidade informa que até o momento foram adquiridas 15 
unidades de lixeiras metálicas. 
 
- Ofício nº 322-01/2021 – Em atenção aos ofícios 408, 409 e 411/2021 da 
vereadora Ana Rita da Silva Azambuja, ao ofício 413/2021 do vereador 
Lorival Ewerling dos Santos Silveira, aos ofícios 415 e 416/2021 do 
vereador Antonio Marcos Schefer, aos ofícios 420, 421 e 422/2021 do 
vereador Márcio Dal Cin, ao ofício 423/2021 do vereador Jones Barbosa 
da Silva e ao ofício 428/2021 do vereador Heitor Luiz Hoppe a 
Administração Municipal agradece as indicações e informa que as 
mesmas foram encaminhadas às Secretarias competentes para 
conhecimento e providências cabíveis.  
************************************************************************************ 
MOZART PEREIRA LOPES (Projeto de Lei CM n° 027-01/2021) 

- Projeto de Lei CM n° 027-01/2021 – Denomina de Rua: Valeria Aldemia 
Datsch, a rua B4, localizada no Loteamento Datsch no Bairro Imigrante. 
************************************************************************************ 
ANA RITA DA SILVA AZAMBUJA (Req. 683, 684, 685 e 686/2021) 



 
Req. 683/2021 – Solicita ao Poder Executivo,  cópia do projeto estrutural 
da obra de reforma do “Porto dos Bruder”. 
 
Req. 684/2021 – Solicita ao Poder Executivo, cópia da planilha (salários, 
encargos financeiros, combustíveis, lubrificantes, peças, pneus, lucro, 
impostos, depreciação, despesas administrativas, entre outros) que 
estabelece o preço da tarifa do transporte coletivo. 
 
Req. 685/2021 – Solicita o envio de Anteprojeto de Lei ao Poder 
Executivo, o qual institui o Programa Banco de Alimentos no Município 
de Lajeado, que tem como objetivo captar doações de alimentos e 
promover sua distribuição às entidades assistenciais, famílias e 
indivíduos que estejam em estado de vulnerabilidade alimentar e 
nutricional, contribuindo diretamente para o combate à fome a ao 
desperdício de alimentos, visando atingir às políticas de abastecimento e 
segurança alimentar e de assistência social. 
 
Req. 686/2021 – Solicita o envio de Anteprojeto de Lei ao Poder 
Executivo, para que seja estudado e posteriormente encaminhado como 
Projeto de Lei à Câmara Municipal. 
O Anteprojeto de Lei “Institui o Programa Municipal de apoio aos 
catadores de materiais recicláveis” e busca proporcionar os seguintes 
benefícios aos participantes: 
I - assistência técnica para a constituição de cooperativas e/ou outras 
formas de associativismo destinadas à reciclagem, comercialização e 
eventual industrialização de materiais recicláveis, para a geração de 
emprego e renda; 
II - articulação junto ao empresariado local no sentindo da consecução de 
doação de veículo e demais equipamentos necessários ao funcionamento 
das cooperativas e/ou outras formas de associativismo, e sua respectiva 
padronização. 
III - Criação dos Selos Verdes de forma e incentivar os comércios a 
destinarem seus resíduos as Associações de Catadores; 
 
LORIVAL EWERLING DOS SANTOS SILVEIRA (Req. 687, 688, 689 e 
690/2021) 
 
Req. 687/2021 – Solicita ao Senhor Prefeito Marcelo Caumo, juntamente 
com a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos para que seja feito a 
exemplo dos bairros São Cristovão e Olarias, um campo de futebol, uma 
quadra de futebol com quadra sintética de área verde, na entrada da Rua 
Delfino Costa e Bairro Jardim do Cedro, local este a ser definido junto a 



Associação de Moradores. Com este espaço, a população destes bairros, 
terão mais um lugar para a prática de esportes vindo a incentivar 
positivamente, pois somos sabedores de que o esporte, além de ser uma 
prática de recriação é saúde também. 
 
Req. 688/2021 – Solicita ao Senhor Prefeito Marcelo Caumo, juntamente 
com a Secretaria do Meio Ambiente para que seja aumentado o trajeto 
dos corredores de lixo dos bairros, e que sejam implantadas lixeiras 
individuais, ou melhor, que se dê início a um projeto piloto neste sentido, 
em alguns bairros de nossa cidade. 
 
Req. 689/2021 – Solicita o envio de ofício agradecendo ao Prefeito 
Municipal de Lajeado Senhor Marcelo Caumo juntamente com a 
Secretaria de Obras e Serviços Urbanos e Secretaria da Agricultura, pelo 
espaço que está sendo criado entre o Novo Tempo I e o Novo Tempo II, 
com quadras de esportes, área de recriação, para a comunidade do Bairro 
Santo Antônio para que possam usufruir destes equipamentos, que ali 
serão oferecidos para a comunidade. 
 
Req. 690/2021 – Solicita ao Senhor Prefeito Marcelo Caumo, que 
disponibilize uma verba do orçamento para que sejam feitas 
pavimentações em ruas nos bairros mais carentes do nosso município. 
Isto se justifica, de que em muitos bairros a população não tem renda 
suficiente para pagar a pavimentação e que diariamente, ainda convivem 
com poeira ou barro em dias de chuva. Diante disto, a prioridade é que 
principalmente sejam feitas estas pavimentações em ruas de maior 
movimento, ou como exemplo, as vias onde transitam os ônibus 
coletivos. 
 
EDERSON FERNANDO SPOHR (Req. 691, 692/2021 e Ind. 090) 
 
Req. 691/2021 – Solicita espaço para falar no pronunciamento sobre: 
Saúde; 
Educação; 
Obras; 
Trânsito; 
Segurança; 
Fiscalização. 
Comércio. 
 
Req. 692/2021 – Solicita  ao Poder Executivo, informações de onde foram 
instaladas as 134 unidades de paradas de ônibus licitadas na 



Concorrência, Art.22, Inciso I, Lei 8.666/93 no com abertura no dia 
08.01.2020. 
 
Solicita à Secretaria da Obras e Departamento de Trânsito que 
providencie em caráter de urgência o fechamento dos buracos feitos no 
asfalto da Rua Erico Weber na altura do nº 437. A PAP abriu o asfalto 
para procurar vazamento de água e os mesmos lá permanecem há mais 
de 30 dias. São buracos enormes que já ocupam meia pista; 
 
Solicita à Secretaria de Obras, conserto de parada de ônibus na Av. Sen. 
Alberto Pasqualini, em frente ao Mc Donalds. A Mesma se encontra sem 
proteção contra a chuva nas laterais e com vários buracos no teto. Em dia 
de chuva os usuários não tem como se abrigar decentemente; 
 
Solicita à Agricultura roçada nas áreas verdes da Rua Orlando Siebenn no 
bairro São Bento. O mato está invadindo a calçada obrigando aos 
moradores caminharem pela rua; 
 
Solicita à Sec. De Obras o desentupimento dos bueiros da rua Orlando 
Sieben no bairro São Bento;  
 
Solicita ao Departamento de Trânsito e Sec. De Obras, novamente a 
instalação de parada de ônibus a qual já tem autorização para tal da dona 
do terreno na rua Décio Martins de Azevedo, 733 no bairro São Bento; 
 
Solicita novamente à Sec de Obras colocação de material e patrolamento 
na Rua Seno Sieben junto ao Ginásio do Bairro Floresta. A rua está muito 
esburacada; 
 
Solicita novamente à Secretaria de Obras a instalação de grade reforçada 
em boca de lobo medindo 50x70cm na rua ERS 413 nro 6029. Há um 
grande bueiro aberto na calçada oferecendo risco aos pedestres; 
 
Solicita novamente, desde o final de janeiro, estou solicitando isso, à 
Agricultura recolhimento de lixo verde na Rua Angelo Pulita, 721 - 
Conventos 
 
ANTÔNIO MARCOS SCHEFER (Req. 693 e 694/2021 e Ind. 091) 
 
Req. 693/2021 – Solicita ao Poder Executivo/ Prefeito 
Municipal/Expresso Azul de Transporte SA a pedido dos moradores do 
bairro Floresta de que as rotas que eram feitas pela empresa anterior 
sejam retomadas, pois os moradores reclamam de estarem sendo 



prejudicados visto que além de ter menos horários, em muitas ruas os 
ônibus não passam mais. 
 
Req. 694/2021 – Solicita ao Poder Executivo/Sr. Prefeito 
Municipal, SEOSP  que seja informada a esta Casa Legislativa por qual 
razão as solicitações de colocação de paradas de ônibus no bairro São 
Bento não estão sendo atendidas, tendo em vista que são inúmeros os 
pedidos que já foram feitos por este gabinete e até agora nada foi feito. 
 
SEOSP: solicitando o patrolamento e colocação de material(brita/saibro) 
na Rua Nossa Senhora da Conceição, proximidades da residência nº414 
no bairro Conservas. 
 
SAURB: solicitando o recolhimento de lixo verde na Av. Henrique Stein 
filho proximidades da Igreja Videira Verdadeira no bairro Jardim do 
Cedro. 
 
SEOSP/SAURB: reiterando a solicitação de que seja estudada a 
possibilidade de construção de um banheiro na pracinha localizada na 
Av. Piraí no bairro São Cristóvão, visto que os usuários em sua maioria 
crianças necessitam do mesmo no local. 
 
SOSUR: solicitando o recapeamento asfáltico de um buraco localizado nas 
proximidades da sinaleira localizada na Rua Arnoldo Uhry no bairro 
Jardim do Cedro, pois os moradores reclamam do mesmo estar 
dificultando a travessia dos veículos na mesma. 
 
MOZART PEREIRA LOPES (Req. 695/2021) 
 
Req. 695/2021 – Solicita espaço no Expediente para falar sobre: 
 
Saúde, educação e demais serviços realizados na cidade de Lajeado.  
 
DEOLÍ GRÄFF (Req. 696 e 697/2021) 
 
Req. 696/2021 – Solicita espaço para manifestar-se sobre: 
Bairro 
Corsan 
Tradicionalismo 
Saúde 
Meio Ambiente 
Educação 
 



Req. 697/2021 – Solicita à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, as 
seguintes informações sobre o Arroio Engenho: 
 
- Qual o trabalho que vem sendo feito para preservação do arroio, desde a 
nascente, no Bairro Olarias, até onde desemboca no Rio Taquari; 
 
- Quais os níveis de poluição do Arroio Engenho, se são medidos e, de 
que forma são controlados; 
 
- De que forma o lançamento de efluentes domésticos e industriais no 
Arroio Engenho são controlados. 
 
ALEX SCHMITT (Req. 698/2021) 
 
Req. 698/2021 – Solicita espaço para falar sobre os seguintes assuntos:  
 
Nova gestão pública 
Educação; 
Covid; 
Economia. 
 
PAULA THOMAS (Req. 699/2021)  
 
Req. 699/2021 – Solicita espaço no expediente para falar sobre: 
 
Educação, Cultura, Saúde, Transporte Público, Roçadas e Meio Ambiente. 
 
MÁRCIO DAL CIN (Req. 700 /2021 e Ind. 092) 
 
Req. 700/2021 – Solicita espaço no expediente do dia 25 de maio de 2021 
para falar sobre os assuntos descritos a seguir: 
 
MOBILIDADE; 
EDUCAÇÃO; 
CORSAN.  
  
 - Solicita a Secretaria da Agricultura de Lajeado para construir um 
canteiro com flores e plantas na Rua Wendelino Coletti esquina com a rua 
João Avelino Maria, bairro Conservas, na área verde. A Solicitação deve-
se a pedido de moradores, tendo em vista que estão usando o local para 
depósitos de lixos e entulhos naquele local. Evitando-se assim o 
surgimento de ratos, baratas e insetos. 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 do Planejamento e Urbanismo de Lajeado, para que 
seja tomada as medidas cabíveis no sentido de realizar o serviço de 
limpeza e roçada, situado na Avenida Aury Stürmer, lado do número 
199, Moinhos D’água. Requer ainda, que seja notificado o proprietário do 
terreno para as medidas cabíveis. Esta demanda é a pedido dos 
moradores, tendo em vista o surgimento de ratos, baratas e insetos. 
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 de Obras e Serviços de Lajeado, para realizar a 
revisão de lâmpadas queimadas na extensão da Avenida Aury Stürmer, 
Moinhos D’água.A Solicitação deve-se a pedido de moradores, devido à 
má iluminação pública, colocando pedestres e moradores vizinhos numa 
situação de risco.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 de Obras para realizar serviços de LIMPEZA E 
RETIRADA DE ENTULHOS  na Rua Wendelino Coletti esquina com a 
rua João Avelino Maria, bairro Conservas. (Vide fotos anexas). Esta 
demanda é a pedido dos moradores, tendo em vista o surgimento de 
ratos, baratas e insetos. Diante do exposto, em relação ao pleito solicitado, 
requer que seja dado retorno a esta Casa Legislativa após a realização dos 
serviços. 
 
CARLOS EDUARDO RANZI (Req. 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 
709/2021 e Ind. 093) 
 
Req. 701/2021 – Solicita ao Poder Executivo, qual foi a tratativa tomada 
referente ao Req. 593/2020 e 335/2021, no qual solicitamos medidas de 
segurança no trânsito na Rua Josephina Pedó. Cabe salientar que o 
Coordenador do Departamento de Trânsito e o Ouvidor do Município já 
foram levados até o local para que fossem tomadas medidas, porém a via 
continua insegura e ocorrendo acidentes. 
 
Req. 702/2021 – Solicita a Empresa Arki, que informe as contrações dos 
últimos 3 meses, com cargo e salário. 
 



Req. 703/2021 – Solicita à Secretaria de Educação,  informações acerca dos 
atendimentos do Projeto Vida tais como: período de rematrículas, 
matrículas, início das aulas, entre outros. 
 
Req. 704/2021 – Solicita espaço para falar sobre a dívida da SPML e 
gestantes. 
 
Req. 705/2021 – Solicita o envio de ofício ao Poder Executivo, sugerindo 
que o posto de saúde do centro fique aberto durante horário do meio dia, 
facilitando o acesso à população. 
 
Req. 706/2021 – Solicita ao Poder Executivo,  que a Prefeitura pare de 
fazer suas análises baseadas em dados defasados do Google Maps. 
Inclusive solicitamos que enviem para a ouvidoria a relação de ruas já 
pavimentadas do município. 
 
Req. 707/2021 – Solicita ao Poder Executivo,  que informe quais foram os 
resultados práticos da Lei Municipal nº 10.507, a qual se criou o Programa 
“Adote uma Escola”. 
 
Req. 708/2021 – Solicita ao Ipê Saúde, se existe possibilidade de reativar o 
espaço em Lajeado. 
 
Req. 709/2021 – Solicita ao Poder Executivo e a Empresa Tio Lajeado, 
mais horários de ônibus nos bairros Santo Antônio, Morro 25, Nações e 
Jardim do Cedro, nos horários das 6h30 às 8h, 11h às 13h e das 17h às 19h. 
 
Solicita o nivelamento dos bloquetos de concreto da Rua Antônio 
Silvestre Arenhardt, próximo ao nº 952, em frente à área verde, no bairro 
Jardim do Cedro. 
 
Solicita o nivelamento do calçamento da Décio Martins de Azevedo, no 
bairro São Bento. Risco de acidentes. 
 
Solicita que sejam colocadas redes ao redor do campo de futebol, que fica 
atrás da rua Rua Arno Dahmer nº 120, no bairro Moinhos. 
 
Consertar o vazamento de água na Rua Ângelo Pulita, praticamente em 
frente ao nº 763, no bairro Conventos. 
 
Patrolamento e colocação de brita na Rua Benno José Zart, no Bairro 
Jardim do Cedro. 
 



SERGIO LUIZ KNIPHOFF (Req. 710/2021) 
 
Req. 710/2021 – Solicita espaço para falar sobre o seguinte tema:  
 
Covid-19; 
Retorno as aulas, nas esferas municipal, estadual e particular. 
Transporte Público; 
Comércio. 
 
JONES BARBOSA DA SILVA  (VAVÁ) (Req. 711, 712, 713, 714/2021 e 
Ind. 094) 
 
Req 711/2021 – Solicita espaço para falar sobre: 
 
Educação 
Saúde publica 
Retorno as aulas 
Pavimentação comunitária 
Vacinação 
Covid-19 
Comercio 
Cesta básica 
Autismo 
Centro de distribuição de roupas pela STHAS 
Transporte Público 
Afastamento de gestante estatutária no municio de Lajeado 
Sindicato dos professores de Lajeado 
 
Req. 712/2021 – Solicita ao Executivo que estude a possibilidade de 
ampliação da sala de espera da UPA de Lajeado. 
 
Req. 713/2021 – Solicita ao Departamento de Transito mutirão de 
colocação de placas com nome das ruas Nos bairros Jardim do Cedro, 
Conservas, Morro 25, Santo Antônio. As ruas dos bairros mencionados 
estão sem placas dificultando a localização de pessoas e serviços que 
circulam nos mesmos. 
 
Req. 714/2021 – Solicita ao Executivo, que nos informe qual setor 
responsável pela compra, instalação e armazenamento, dos abrigos 
(parada de ônibus) que são instalados no município de Lajeado. 
 
SEOSP - Troca de Lâmpada na Rua Santa Catarina, esquina com rua 
Guanabara, nº 672, Bairro Santo André  



 
Solicita instalação de luminárias na via devido somente alguns postes 
terem lâmpadas, Loteamento Zeus, Bairro Conventos, na rua Aray Mello 
Christ 
 
Solicita cargas de terra na Rua Felipe Otto Blum, nº 29, Bairro Conventos, 
para aterro.  
 
Solicita troca de lâmpada rua Mauricio Cardoso, nº 1165, Bairro Santo 
André. 
 
Colocação de tubos, para escoamento de água da rua, para a área verde, 
na Rua Luís Victorio Sordi (antiga rua H), Bairro Campestre. Pois quando 
chove a rua fica alagada em algumas vezes entrando agua nas 
residências. 
 
Solicita iluminação pública na rua Arnaldo Alfredo Scherer, Bairro 
Conventos, depois do condomínio da Lyall, até a associação do Sicredi. 
 
Manutenção da rua Eva da Silva Rodrigues, Bairro Jardim do Cedro. 
 
Solicita limpeza de área verde na rua Encantado, de fronte com a casa 
número 421, Bairro Olarias. Setor 15, quadra 146, lote 556, matrícula 
56953 
 
Solicita limpeza de área verde, na Rua Pará, em frente ao nº 508 
Universitário, esquina com a rua Elias Sfair, setor 516, quadra 01, lote 449, 
matricula 77506, Fundef. 
 
Recolhimento de lixo verde, na Rua dos Girassóis, nº 394, esquina com a 
rua João Reinaldo Saffran Conventos. 
 
Solicita poda de árvore na rua Liberato Salzano Vieira da Cunha, nos 
fundos da casa nº 1012, Bairro São Cristóvão. 
 
Recolhimento de móveis na rua Manoel C. Vicente, em frente ao número 
117, Bairro Conservas. 
 
Recolhimento de móveis na Rua Paulino da Rosa, na esquina, Bairro 
Conservas. 
 
Manutenção de lixeira Rua João Fernando Schneider, esquina com João 
Preto, no Bairro Jardim do Cedro. 



 
ADRIANO ROSA DOS SANTOS (Req. 715/2021 e Ind. 095) 
 
Req. 715/2021 - Solicita espaço no Expediente para falar sobre: 
 
- Insetos e melhorias nos bairros. 
 
- Colocação de tubos de esgoto, pois ele está correndo à céu aberto. 
Localizado no antigo CTG do Jardim do Cedro, e numa área verde na rua  
Guilherme Henrique Matte. 
 
- Colocação de tubos de esgotos, na Rua Emo Trutter, no Bairro Jardim do 
Cedro, em frente ao portão do campo, pois está desmoronando perto da 
rua. 
 
HEITOR LUIZ HOPPE (Req. 716/2021) 
 
Req. 716/2021 – Solicita espaço no Expediente para falar sobre: 
 
Projetos de Lei nº 041 e 042/2021 – Subsídio tarifa e isenção ISSQN – 
Transporte Público Coletivo Urbano; 
Pandemia Covid e Vacinação; 
Licitação e falta de lixeiras novas em Lajeado; 
Cessão para uso de Área Verde no Bairro Montanha.  
ISIDORO FORNARI NETO (Req. 717/2021 e Ind. 096/2021) 
 
Req. 717/2021 – Solicita espaço no Expediente para falar sobre os 
seguintes assuntos: 
- CPI da Covid. 

- Praças e parques públicos. 

- Serviços Municipais. 

 - Solicita a Secretaria de Obras e Serviços Públicos (SEOSP), que faça com 
urgência a limpeza e manutenção na Praça do Bairro Moinhos, na Rua 
Ludwig Rudolph Ewald, bem ao lado do Residencial Largo da Conquista. 
Pedimos urgência na execução desse serviço, para que a comunidade 
possa usufruir mais desse espaço e que também traga mais segurança aos 
moradores da região. 
***************************************************************************** 
    Sala Presidente Tancredo de Almeida Neves,  25 de  MAIO de 2021. 
 

 

 



 

 


