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     CÂMARA DE VEREADORES DE LAJEADO 
          Estado do Rio Grande do Sul 

 Sessão Ordinária realizada no dia   08/06/2021 

      BOLETIM Nº  023-01/2021 

               E X P E D I E N T E 

************************************************************************************ 
PODER EXECUTIVO: 
 
PROJETO DE LEI Nº 044-01/2021 – Autoriza a abertura de Crédito Especial. 
 
PROJETO DE LEI Nº 045-01/2021 – Autoriza o Poder Executivo a conceder 
direito real de uso sobre uma edificação ao Instituto Geral de Perícias – IGP. 
 
PROJETO DE LEI Nº 046-01/2021 – Altera o §2° do Art. 3° da Lei n° 8.800 de 29 
de dezembro de 2011. 
 
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 003/2021 - Altera a Lei 
Complementar nº 02, de 23 de março de 2016, que institui o Regime Próprio de 
Previdência Social do Município de Lajeado e dá outras providências. 
 
- Ofício nº 310-01/2021 – Em atenção ao ofício 367/2021 do vereador Carlos 
Eduardo Ranzi a Administração Municipal encaminha cópia do expediente 
solicitado. 
 
- Ofício nº 337-01/2021 – Em atenção ao ofício 432/2021 dos vereadores Ana 
Rita da Silva Azambuja e Jones Barbosa da Silva, aos ofícios 433 e 435/2021 da 
vereadora Ana Rita da Silva Azambuja, ao ofício 440/2021 do vereador Ederson 
Fernando Spohr, ao ofício 443/2021 do vereador Márcio Dal Cin e ao ofício 446 
e 447/2021 do vereador Isidoro Fornari Neto a Administração Municipal 
agradece as indicações para conhecimento e providências cabíveis.  
 
- Ofício nº 344-01/2021 – Em atenção ao ofício 437/2021 do vereador Sergio 
Luiz Kniphoff a Procuradoria-Geral do Município informa que o “Contrato de 
Programa para prestação de serviços de abastecimento de água e esgotamento 
sanitário” mencionado pelo nobre Vereador não sofreu qualquer alteração. 
 
- Ofício nº 345-01/2021 – Em atenção ao ofício 442/2021 do vereador Deolí 
Gräff a Secretaria de Desenvolvimento e Econômico, Turismo e Agricultura 
(SEDETAG) esclarece que o órgão responsável pela área de Turismo é o 
COMTUR, que tem reuniões mensais, as quais são abertas a todos os 
interessados que queiram participar como ouvintes. Além disso, a SEDETAG 
informa que, dentro do Plano Municipal de Turismo 2021-2023, está sendo 
organizado roteiro turístico que visa aproveitar as possíveis oportunidades que 
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venham a surgir em decorrência do fluxo de visitantes/turistas do Cristo 
Protetor de Encantado.  
 
- Ofício nº 346-01/2021 – Em atenção aos ofícios 444/2021 do Vereador Márcio 
Dal Cin e ao ofício 451/2021 do vereador Carlos Eduardo Ranzi. Em atenção ao 
ofício 444/2021, a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos esclarece que o 
munícipe solicitou o recolhimento de resíduos de poda. Devido ao grande 
volume, orientamos que não colocasse os galhos e resíduos de poda em via 
pública, pois poderia causar transtornos ao trânsito. Trata-se de situação 
corriqueira quando acontecem podas de grande monta, sendo mais 
recomendável, nesses casos, recolher os resíduos diretamente no terreno do 
contribuinte. Quanto ao ofício 451/2021, a Secretaria de Obras e Serviços 
Urbanos informa que realizou pode das árvores e arbustos na referida praça 
situada na Rua Piauí, no mês de abril. Em relação à pista de skate, informamos 
que está sendo realizado levantamento orçamentário.  
************************************************************************************ 
CARLOS EDUARDO RANZI (Projeto de Lei CM n° 028-01/2021) 

- Projeto de Lei CM n° 028-01/2021 – Denomina de Rua Esplanada a Rua D, 
localizada no Loteamento Conventos IV, no Bairro Conventos. 
************************************************************************************ 
MOZART PEREIRA LOPES (Req. 754/2021) 
 
Req. 754/2021 – Solicita espaço no Expediente para falar sobre: 
 
Saúde, educação e obras realizadas no município de Lajeado.  
 
ANTÔNIO MARCOS SCHEFER (Req. 755 e 756/2021 e Ind. 104) 
 
Req. 755/2021 – Solicita ao Poder Executivo/Sr. Prefeito Municipal/ Brigada 
Militar, a pedido dos moradores do bairro Jardim do Cedro com urgência para 
que haja mais efetivo e patrulhamento nas proximidades da ponte localizada na 
interseção entre Rua Arnoldo Hury com a Rua Carlos Spohr Filho, pois eles 
reclamam de haver um homem escondido no local, que está assusntando os 
pedestres, e assim trazendo insegurança, principalmente as mulheres que 
necessitam passar por ali, para ir ou voltar dos seus trabalhos, pois ninguém 
sabe quem é esta pessoa e quais são as suas intenções. 
 
Req. 756/2021 – Solicita ao Poder Executivo/Sr. Prefeito Municipal/ SESA  para 
que seja estudada a possibilidade de contratação de um enfermeiro para fazer 
atendimentos e vistoria dos caminhoneiros junto a Policia Rodoviária Federal 
localizada na BR-386, Km 342, bairro Conventos, visto que os mesmos 
prestando este serviço podem verificar possíveis casos de COVID-19, pois será 
medido febre e verificado outros sintomas. E também poderão observar o 
estado em que o motorista se encontra, principalmente no quesito descanso, e 
assim diminuírem consecutivamente os acidentes. 
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SEOSP: solicitando o conserto do cano de escoamento de esgoto localizado na 
Rua Vilibaldo Etgeton, proximidades da residência nº138 no bairro Planalto, 
pois o mesmo causou valetas na mesma, o que está dificultando a travessia no 
local. 
 
SEOSP: solicitando a substituição de lâmpadas queimadas localizadas nos 
endereços citados abaixo: 
Na Rua Antônio Otto Heineck, proximidades das residências nº 73 e nº 83, no 
bairro Universitário. 
Na Rua João Avelino Maria, proximidades das residências nº 157, no bairro 
Conservas. 
 
SAURB: solicitando o recolhimento de lixo verde na Rua São João Bosco 
proximidades da residência nº 152, no bairro Conservas. 
 
SEOSP: solicitando o conserto da calçada localizada em frente à residência nº 
180 na Rua João Avelino Maria no bairro Conservas, pois segundo os 
moradores foram as máquinas da prefeitura que estragaram a mesma. 
 
SESA: solicitando que com URGÊNCIA seja construída uma rampa de acesso 
para cadeirantes rente a calçada em frente ao Posto de Saúde do bairro Jardim 
do Cedro, visto que foram inúmeras as reclamações que chegaram a este 
vereador sobre a dificuldade que é a locomoção de pacientes para adentrar ao 
local, o que é inadmissível. 
 
EDERSON FERNANDO SPOHR (Req. 757, 758/2021 e Ind. 105) 
 
Req. 757/2021 – Solicita espaço para falar no pronunciamento sobre: 
 
Saúde; 
Educação; 
Obras; 
Trânsito; 
Segurança; 
Fiscalização. 
Comércio. 
 
Req. 758/2021 – Solicita ao Poder Executivo o porquê de nenhuma solicitação de 
pintura e/ou sinalização foi realizada na rua Armin Schneider. Em virtude de 
ser um acesso à cidade e de ter enorme fluxo de caminhões a pintura e 
sinalização é deveras importante. 
 
Solicita novamente 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. 
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Solicita novamente à Agricultura, a roçada nas áreas verdes da Rua Orlando 
Sieben no bairro São Bento. O mato está invadindo a calçada obrigando aos 
moradores a caminharem pela rua. 
 
Solicita à Sec. De Obras o desentupimento dos bueiros junto às áreas verdes na 
rua Orlando Sieben no bairro São Bento. 
 
Solicita ao Departamento de Trânsito e Sec. De Obras, a instalação de abrigo 
para parada de ônibus a qual já tem autorização para tal da dona do terreno na 
rua Décio Martins de Azevedo, nº 733 no bairro São Bento; 
 
Solicita à SEMA, a instalação de mais uma lixeira junto a já existente na rua 
Adolfo Luis Sandri, próximo ao nº 52, no bairro Carneiros. A única lixeira da 
rua não suporta o volume de lixo gerado; 
 
Solicita à SEMA, substituição de lixeira na ERS 413, nº 4994 em frente a Oficina 
Mecânica. A lixeira existe foi abalroada e danificada por um veículo. 
 
Solicita à SEMA, troca de lixeira na ERS 413, em frente à Igreja Evangélica São 
Bento. 
 
Solicita ao Secretário da Segurança Pública (SESP) especificamente ao Diretor 
do Departamento de Trânsito, para que faça a colocação de uma placa de 
estacionamento com o tempo limite de 15 minutos em frente ao novo 
restaurante Estoril localizado na Av. Sen AlBerto Pasqualini, nº 432. Em função 
da logística do restaurante se faz necessário e muito útil. 
 
Solicita à Obras a pavimentação da entrada da rua Hugo Jacob Matjje (conforme 
prometido aos moradores). 
 
Solicita à Obras, chumbar Grade da tampa da boca de lobo na Avenida Auri 
Stürmer, esquina rua Juvenal José Pinto, Moinhos D ́água. 
 
Solicita à Obras, colocação de brita rua Frederico Henrique Dellbugge, junto a 
primeira rua a direita. 
 
Solicita à Obras, colocação de brita na Rua Pará, esquina com rua Rio Grande 
do Norte. 
 
Solicita à Obras, instalação da parada de ônibus na rua Décio Martins de 
Azevedo, nº 733. 
 
Solicita à Obras, tampas de concreto para as bocas de lobo no Parque do 
Engenho.  
 
Solicita à Obras manutenção na rua Seno Sieben, junto ao ginásio do Floresta. 
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Solicita à Obras nova calçada de passeio na ERS 413, em frente ao nº 4950. Parte 
está oca e parte já desabou, ocasionando risco aos usuários. Solicitamos 
urgência no conserto. 
 
Solicita ao Departamento de trânsito que sejam instaladas placas de reserva 
para estacionamento para Vans e Topics Escolares na EMEI Jeito de Criança na 
R. Waldemar Schossler, nº 256 - Moinhos d'Água. 
 
ANA RITA DA SILVA AZAMBUJA (Req. 759, 760, 761, 762, e 763/2021 e Ind. 
106) 
 
Req. 759/2021 – Solicita ao Poder Executivo que estude a possibilidade de criar 
/ contratar empresa para trabalhar na reciclagem de resíduos da construção 
civil e reutilizá-los como matéria-prima para as obras do município, como areia, 
pedra e brita, a exemplo da prefeitura de Canoas. A Usina tem como principal 
objetivo evitar o descarte irregular e gerar economia na compra de matéria-
prima para obras. Posteriormente, a prefeitura poderá criar uma cooperativa 
junto à usina. A intenção é que os trabalhadores sejam capacitados para 
produzir canos, blocos de concreto e meio-fio com os resíduos reciclados. 
 
Req. 760/2021 – Solicita ao Poder Executivo e à RGE a relação das empresas 
autorizadas a explorarem os postes de energia elétrica do município, bem como 
que informem quais as medidas estão sendo tomadas para respeitar a Lei 
Municipal nº 10.861, de 13 de agosto de 2019, a qual dispõe sobre posturas, 
organização e compartilhamento de infraestrutura pelos agentes que exploram 
os serviços de energia elétrica e de telecomunicações, e dá outras providências. 
 
Req. 761/2021 – Solicita ao Poder Executivo que estude a possibilidade de 
alterar o Plano Diretor no sentido de exigir que os novos loteamentos a rede de 
energia elétrica seja subterrânea. 
 
Req. 762/2021 – Solicita ao Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente e 
Saneamento que estude a possibilidade de destinar parte do Fundo Municipal 
do Meio Ambiente (em 16/03/2021 o saldo era de R$ 735.904,70) para castração 
de animais. 
 
Req. 763/2021 – Solicita ao Poder Executivo que informe qual o preço pago para 
castração de animais pelo município em clínicas particulares atualmente e qual 
será o preço pago com a nova licitação para este serviço. 
 
Solicita ao Departamento de Trânsito  a demarcação proibindo estacionar 
veículos na entrada (lado direito) da Rua Romeu Armange, acessando pela 
Avenida Pedro Theobaldo Breitenbach. Com veículos estacionados nos dois 
lados da via muitos caminhões não conseguem acessar o local. 
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MÁRCIO DAL CIN (Req. 764/2021 e Ind. 107) 
 
Req. 764/2021 – Solicita espaço no expediente do dia 08 de junho de 2021 para 
falar sobre os assuntos descritos a seguir: 
 
AGENDA EM PORTO ALEGRE; 
SISTEMA DE SAÚDE MUNICIPAL; 
POÇO D’ÁGUA DO BAIRRO SANTO ANTÔNIO. 
 
Solicita a Secretaria de Obras e Serviços de Lajeado, para realizar o CONSERTO 
E MANUTENÇÃO DE BRINQUEDOS NA ÁREA DE LAZER DO PARQUE 
DOS DICK. 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 colocação de 
canos de esgoto na Rua Machado de Assis, nº 55, na ordem decrescente, Bairro 
Americano.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. 765, 766, 767, 768, 769 e 770/2021 e Ind. 
108) 
 
Req. 765/2021 – Solicita à Secretaria de Trabalho, Habitação e Assistência Social,  
a qual a periodicidade das doações de cestas básicas e quais os critérios 
analisados para doações. Desta maneira, pedimos também o que é necessário 
para que as doações sejam mensais? 
 
Req. 766/2021 – Solicita ao Secretário da Saúde, Sr. Claudio Klein, explicações 
formais sobre qual motivo não foi feita a adesão ao Programa “Saúde com a 
Agente”? 
 
Req. 767/2021 – Solicita o envio de ofício ao Prefeito Municipal, Sr. Marcelo 
Caumo, informando que a Secretaria da Saúde não aderiu ao Programa Saúde 
com a Agente. Quais os benefícios que o município deixa de ter? Quanto 
deixará de entrar em receita para as pessoas que gerenciam? 
 
Req. 768/2021 – Solicita ao Poder Executivo, que seja divulgado o cronograma 
de recolhimento de lixo verde, junto as lixeiras do município. 
 
Req. 769/2021 – Solicita ao Poder Executivo,  uma atenção especial ao 
recebimento das calçadas de passeio, notadamente as rampas de acesso, na 
Avenida dos Ipês. 
 
Req. 770/2021 – Solicita ao Poder Executivo, que seja informado qual as ações 
tomadas até o momento, em relação ao combate ao mosquito da dengue. 
  



Página 7 de 13 
 

Solicita ao Poder Executivo, providências na reforma da calçada de passeio da 
Rua Júlio de Castilhos, devido muitas estarem soltas. 
PAULA THOMAS (Req. 771 e 772/2021)  
 
Req. 771/2021 – Solicita ao Poder Executivo/Secretaria Municipal de Educação 
as seguintes informações: 
 
Como está o retorno das escolas da Educação Infantil e do Ensino Fundamental 
da rede. 
Número de alunos que já retornaram? 
E os que ainda não retornaram, qual o motivo? 
Como está o andamento da vacinação dos profissionais da Educação no 
Município? 
E qual o percentual de profissionais vacinados até o momento? 
 
Req. 772/2021 – Solicita espaço no expediente para falar sobre: 
 
Agenda com Governo do Estado, RS 130, Educação e Saúde. 
 
DEOLÍ GRÄFF (Req. 773/2021) 
 
Req. 773/2021 – Solicita espaço no Expediente para manifestar sobre: 
 
Bairro 
Educação 
Saúde 
Meio Ambiente 
Economia 
 
ALEX SCHMITT (Req. 774 e 775/2021) 
 
Req. 774/2021 – Solicita espaço para fala sobre os seguintes assuntos: 
Relatório da Comissão Especial de Revisão Legal; 
Educação; 
Covid; 
Economia. 
 
Req. 775/2021 – Solicita a Mesa Diretora que com medida de cumprimento da 
legislação vigente, seja colocado na ordem do dia o Projeto CM 016/2021, o qual 
versa sobre a essencialidade da educação no município de Lajeado. A Lei 
Orgânica Municipal, em seu art. 42, estabelece que, a requerimento do 
Vereador, passados 60 dias de tramitação, o projeto de Lei deverá ser incluído 
na ordem do dia. Ainda, cabe salientar que o pedido de vistas, conforme 
estabelece o art. 158 do regimento interno, em seu parágrafo único, tem prazo 
máximo de 10 (dez) dias. 
 
JONES FIEGENBAUM (Req. 776, 777, 778 e 779/2021) 



Página 8 de 13 
 

 
Req. 776/2021 – Solicita ao Poder Executivo Municipal encaminhado a 
Secretaria do Planejamento cópia dos imóveis existentes ou demolidos 
relacionados como patrimônio histórico da cidade de Lajeado. 
 
Req. 777/2021 – Solicita que encaminhe ofício à Secretaria de Saúde para 
esclarecimentos.Atualmente as atividades de Vacinação ocorrem no Parque do 
Imigrante em formato Drive thru e no Posto de Saúde do Centro. Porém, nem 
todos os cidadãos de Lajeado possuem veículo próprio, com as linhas de ônibus 
reduzidas e na tentativa de não aglomerar pessoas na região central de Lajeado 
perguntamos porque demais postos de saúde não realizam a vacinação? Isso 
poderia acontecer em formato de revezamento, alternado os bairros, dentre 
outras modalidades. Listamos 13 Postos de Saúde que possuem salas exclusivas 
de vacina, geladeiras especiais e profissionais de enfermagem aptos a realizar o 
processo de vacinação. 
1- Posto de Saúde Universitário, que abarca Carneiros e Universitário e Morro 
25 - esses dois postos tiveram as salas de vacinas DESATIVADAS sem 
explicações à população. DESATIVADAS para tudo, até para vacina de 
sarampo, rubéola dentre outras, mas possuem sala de vacina; 
2 - Centro de Saúde Montanha abarca os postos de Saúde dos bairros 
Montanha, Bom Pastor e Moinhos D’Agua; 
3 - O Centro de Saúde do São Cristóvão atende bairro São Cristóvão, Alto do 
Parque e uma parte do Universitário; 
4 - Posto de Saúde Campestre; 
5 - Posto de Saúde Conservas; 
6 - Posto de Saúde do Conventos; 
7 - Posto de Saúde do Jardim do Cedro; 
8 - Posto de Saúde do Moinhos; 
9 - Posto de Saúde Olarias que abarca bairros Olarias, Igrejinha e Planalto; 
10 - Posto de Saúde do Santo Antônio, que abarca parte do Novo Tempo; 
11 - Posto de Saúde do Novo Tempo; 
12 - Posto de Saúde Santo André; 
13 – Posto de Saúde do São Bento 
 
Req. 778/2021 – Solicita que encaminhe ofício à Secretaria de Educação, para 
alguns esclarecimentos sobre os protocolos de Segurança na área da Saúde 
adotadas nas escolas. As informações encaminhadas nos decretos não 
contemplam uma série de dúvidas que foram percebidas e enviadas por 
professores, funcionários das escolas, estudantes e pais de estudantes. Na 
sequência listo de forma direta e clara alguns desses questionamentos que são 
realizados e relatados ao gabinete. 
Quantas máscaras foram disponibilizadas para cada professor por dia? 
Na entrada da Escola é aferida a temperatura das crianças, se alguma apresenta 
sintomas de gripe e febre qual o procedimento adotado? 
Quem são os profissionais que acompanham as crianças nas atividades de 
intervalo e na ida ao banheiro durante a aula? 
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Os condutores das Van Escolares também são contemplados com os protocolos 
de segurança? 
Cada aluno deve levar sua própria água ou pode usar o bebedouro? 
Quantas máscaras eu devo enviar para o meu filho usar ao longo de um turno 
de 6 horas? Considero uma máscara a cada 3 horas mais uma ou duas extras? 
Como fazer na hora do lanche? Todos podem comer no refeitório juntos? 
Todo aluno com comorbidade deve evitar a volta presencial? Doenças 
respiratórias comuns como bronquite e asma são consideradas comorbidades? 
Devo mandar meu filho no transporte escolar ou é melhor evitar por conta de 
juntar muitas crianças em um só veículo? 
Existe treinamento ou orientações para os motoristas das vans q fazem o 
transporte dos alunos? 
A partir de qual idade é considerado seguro que a criança leve seu próprio 
frasco de álcool gel? 
As escolas são obrigadas a apresentar aos responsáveis teste de Covid dos 
professores? E elas são obrigadas a testar os professores com alguma 
frequência? 
 
Req. 779/2021 – Solicita espaço para falar sobre o seguinte tema: 
 
Covid, protocolos de segurança volta as aulas; 
Vacinação contra covid em Postos de Saúde na cidade de Lajeado; 
Atividades ligadas a Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer; 
 
LORIVAL EWERLING DOS SANTOS SILVEIRA (Ind. 109) 
 
Solicita ao Prefeito Municipal Senhor Marcelo Caumo e Departamento de 
Trânsito para que seja feito urgentemente a repintura da faixa de Ciclovia Beira 
Rio, pois um grande número de ciclistas se deslocam da mesma no dia a dia 
para os seus trabalhos, já que a passagem do transporte teve o seu valor 
aumentado então, a tendência é o trabalhador aderir ao meio de transporte nos 
seus deslocamentos de bicicleta. 
 
Solicita a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, para que sejam feitos os 
reparos no Ginásio Santo Antônio, na Rua Igrejinha, localizado no bairro Santo 
Antônio desde o telhado que encontra-se com furos, e arrumação das redes em 
volta do ginásio, pois os mesmos encontram-se com as cordinhas de puxar 
quebradas. 
 
Solicita a Secretaria da Agricultura para que faça o recolhimento do lixo verde 
nos bairros Campestre, Cohab Moinhos e também na Rua Nelson Eckardt no 
bairro Jardim do Cedro. 
 
Solicita a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, para que seja feito o reparo do 
calçamento, onde foi feito um serviço de rede de água na Rua Beija Flor no 
Loteamento Verdes Vales no bairro Universitário, e também na Rua Emílio 
Conrad, próximo da Receita Federal nas proximidades da empresa Minuano. 
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Solicita a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos para que seja canalizado no 
córrego ao final do Bairro Santo Antônio, onde tem a sua nascente aos fundos 
do Novo Tempo I, e que hoje atualmente é largado todo o tipo de dejetos, 
inclusive todas as fossas que vem do Novo Tempo I, tendo lá, todos os tipos de 
mosquitos, que podem vir a trazer problemas de saúde para todo bairro. Diante 
disto, solicitamos a canalização do mesmo, onde precisamos mais ou menos 
260m de cano. 
 
JONES BARBOSA DA SILVA (Vavá) (Req. 780, 781 e 782/2021 e Ind. 110) 
 
Req 780/2021 – 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 
Defesa Civil 
 
Req. 781/2021 – Solicita a Secretaria de Obras a troca da rede de fornecimento 
de água do bairro Centenário, a mesma tem dado manutenção constantemente 
o que leva a falta de água frequente para os moradores. 
 
Req. 782/2021 – Solicita ao Executivo para que apresente como anteprojeto a 
confecção e divulgação de um cronograma por parte da Secretaria de 
Agricultura com a data e os respectivos bairros que serão atendidos com 
ROÇADAS, PINTURAS, CAPINAS MECANIZADAS, RECOLHIMENTO DE 
LIXO VERDE, COLOCAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO, 
RECOLHIMENTO DE MÓVEIS E PODA DE ÁRVORES. Solicitamos a seguinte 
medida de orientação aos moradores Lajeadense para que haja uma informação 
clara ao contribuinte e assim facilitando o trabalho do órgão público, de 
maneira que o morador do bairro atendido na respectiva semana que for 
divulgada possa se organizar colocando seus moveis para descarte fazendo a 
poda se arvores e podendo utilizar da melhor forma do serviço oferecido. Se o 
cronograma já é realizado que seja feita a divulgação do mesmo pelas redes 
sociais imprensa e demais meios de comunicação. 
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Solicita o envio de oficio a Secretaria de Obras que seja reativado o campinho 
localizado no final da rua Capitão Pedro Siebra na área verde, no Bairro 
Universitário, está abandonado a muito tempo sem manutenção e conservação, 
moradores relatam que era muito utilizado pelas crianças. 
 
Solicita manutenção de boca de lobo solta, na rua Décio Martins de Azevedo, 
com rua Gelson Krohn, no Bairro São Bento 
 
Patrolamento na rua Gelson Krohn, no Bairro São Bento, em Lajeado, colocação 
de materiais na continuação da via, onde não foi terminado o patrolamento 
 
Troca de lâmpada na Rua Thereza Irena Schneider, nº 183, casa 02, Bairro 
Campestre, pois a lâmpada está queimada 
 
Solicita manutenção do poste de iluminação pública, o qual está comprometido, 
caindo para o lado e assim esticando os fios, localizado na rua Idalina da Silva 
em frente ao número 111, Birro Santo André 
 
Solicita conserto de boca de lobo de concreto, a qual está quebrada e caindo, 
localizado na Rua Paraná com a rua 13 de julho, no Bairro Santo André 
 
Solicita colocação de lâmpada na rua Theresa Irena Schneider Bairro Campestre 
número 488. 
 
Solicita duas cargas de terra na Rua Guilherme Adolfo Ritter, nº 563, no Bairro 
Conventos 
 
Solicita iluminação pública na rua Hugo José Heniman, número 539, no 
loteamento Ibizza, no Bairro Conventos 
 
Solicita a manutenção de iluminação pública, pois tem postes sem luz na Rua 
Joao Goullart, começando no entroncamento com a rua Antonio Soleti e vai até 
o final da rua Joao Goullart, com a rua Getúlio Vargas, no bairro Campestre 
 
Vazamento de água da prefeitura, o qual foi aberto um buraco para concerto, 
porém não terminaram deixando o local aberto, rua Ângelo Pulita, Bairro 
Conventos, Lajeado 
 
Bueiro entupido na rua Senador Alberto Pasqualini, esquina com a rua Dom 
Pedro II, a água da chuva de semanas está acumulada e não tem para onde ir. 
 
Concerto da boca de lobo na Rua Venâncio Aires, nº 315, em frente ao sobrado 
01, no Bairro Olarias 
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Solicita manutenção da via na rua Eduardo Thedoro Stroher, no Bairro 
Centenário, em frente a área verde, o qual foi aberto um buraco para 
manutenção de canos e permanece aberto 
 
Solicita vistoria e possível poda de árvore, a qual está com risco de queda na 
Rua Guilherme Adolfo Ritter, no Bairro Conventos, nº 563 
 
Solicita recolhimento de lixo verde, na rua Idalina da Silva, em frente aos 
números 71, 111 e 171, no Bairro Santo André. 
 
Solicita recolhimento de lixo verde, na rua Mendes de SÁ, no Bairro Centenário, 
na mesma existem 6 pontos de lixo verde no decorrer dela 
 
Solicita  à Secretaria da Agricultura para que se faça o recolhimento de lixo 
verde que se encontra na rua Antônio Pretto Netto, Bairro Olarias em frente ao 
número 22 situação essa que aconteceu em 13/12/2020, foi pedido 
recolhimento em 14/01/2021 e 21/01/2021, morador voltou a pedir o mesmo 
recolhimento na data de 05/06/2021. 
 
ISIDORO FORNARI NETO (Req. 783/2021) 
 
Req. 783/2021 – Solicita espaço no Expediente para falar sobre os seguintes 
assuntos: 
COVID – 19. 
BR 386. 
Vans Escolares. 
 
HEITOR HOPPE (Req. 784-786/2021) 
 
Req. 784/2021 – Solicita espaço no Expediente para falar sobre: 
 
Temporal, prejuízos, consequências e trabalhos de restauração e recuperação; 
Dia do Meio Ambiente; 
Kits de Alimentos para famílias em Vulnerabilidade Social e PAA; 
Pandemia do Covid 19 e Vacinação. 
 
Req. 786/2021 – Solicita ao Poder Executivo Municipal/Secretaria do 
Planejamento - Setor de Fiscalização, para que seja notificado com urgência o 
proprietário do terreno situado na esquina da Rua Liberato Salzano Vieira da 
Cunha com a Rua Otto Leopoldo Hexsel. Trata-se de um imóvel com 856,50m2 
que habitualmente está em situação de abandono, com vegetação intensa e 
frequentemente utilizado para descarte de lixo de toda espécie, dentre os quais, 
lixo verde, restos de materiais de construção, móveis e utensílios domésticos, 
plásticos, entre outros. Além do péssimo aspecto visual e agressão ao meio 
ambiente, a situação é favorável à proliferação de roedores, baratas e 
mosquitos, causando riscos à saúde pública, justificando uma ação imediata 
para regularizar o local. 
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Conforme cadastro imobiliário, trata-se do lote no 156, quadra 29, setor 07. 
 
ADRIANO ROSA DOS SANTOS: (Req. 785/2021) 
 
Req. 785/2021 - Solicita espaço no Expediente para falar sobre: 
 
Manutenção das vias públicas. 
******************************************************************************************* 
    Sala Presidente Tancredo de Almeida Neves,  08 de  junho de 2021. 
 

 


