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     CÂMARA DE VEREADORES DE LAJEADO 
          Estado do Rio Grande do Sul 

 Sessão Ordinária realizada no dia   06/07/2021 

      BOLETIM Nº  027-01/2021 

               E X P E D I E N T E 

************************************************************************************ 
PODER EXECUTIVO:  
 
- Projeto de Lei nº 052-01/2021 – Altera a Lei nº 10.967, de 31 de 
dezembro de 2019, que autoriza o Município de Lajeado a doar à 
FUNDEF – Fundação para Reabilitação das Deformidades Crânio Faciais 
duas áreas de terrenos para construção de um hospital. 

- Projeto de Lei nº 053-01/2021 – Dispõe sobre o Plano Plurianual para o 
quadriênio 2022-2025. 
 
- Ofício nº 376-01/2021 – Em atenção ao ofício 500/2021 do vereador 
Jones Barbosa da Silva a Secretaria de Educação (SED) informa que as 
escolas municipais observam as regras de segurança. Além disso, as 
escolas da rede municipal de ensino de Lajeado são cercadas e, na sua 
grande maioria, possuem portão eletrônico, campainha e interfone. 
Algumas escolas ainda contam com câmeras de segurança administradas 
por serviço de vigilância contratada. 
 
- Ofício nº 379-01/2021 – Em atenção ao ofício 514/2021 do vereador 
Carlos Eduardo Ranzi, a Secretaria da Segurança Pública (SESP) 
encaminha cópia da Comunicação Interna nº 023-01/2021 com as 
informações solicitadas a respeito das infrações aplicadas por cruzar sob 
tachões e estacionamento irregular. 
 
- Ofício nº 381-01/2021 – Em atenção ao ofício 519/2021 do vereador 
Jones Barbosa da Silva, a Secretaria do Meio Ambiente, Saneamento e 
Sustentabilidade (SEMA) informa que está providenciando a substituição 
da lixeira. 
 
- Ofício nº 382-01/2021 – Em atenção ao ofício 521/2021 do vereador 
Jones Barbosa da Silva, a Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social 
(SMDS) informa que o valor do aluguel do imóvel em que está situado o 
Centro de Referência Vestir & Ser, junto à Rua Borges de Medeiros, nº 
550, Bairro Centro, atualmente é de R$ 1.567,00 (um mil, quinhentos e 
sessenta e sete reais). 
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- Ofício nº 383-01/2021 – Em atenção ao ofício 523/2021 do vereador 
Jones Barbosa da Silva a Secretaria Municipal de Administração (SEAD) 
agradece a indicação e informa que a Lei Federal nº 14.151/2021 aplica-se 
às empregadas, não abarcando as servidoras ocupantes de cargos 
públicos. Além disso, nesta data, não há no Poder Executivo nenhuma 
empregada pública grávida. Importante destacar que todos os servidores 
que possuem comorbidades e passaram por perícia médica foram 
afastados das atividades presenciais.  
 
- Ofício nº 385-01/2021 – Em atenção aos ofícios da vereadora Ana Rita 
da Silva Azambuja 531, 532, 55; aos ofícios do vereador Lorival Ewerling 
dos Santos Silveira 533, 534, 535, 53; aos ofícios do vereador Antônio 
Marcos Schefer 538; aos ofícios do vereador Carlos Eduardo Ranzi 544, 
545, 548 e 554; aos ofícios do vereador Jones Barbosa da Silva 549 e 550; e 
ao ofício do vereador Sérgio Luiz Kniphoff 556/2021 a Administração 
Municipal agradece as indicações e informa que as mesmas foram 
encaminhadas às Secretarias competentes para conhecimento e 
providências cabíveis. 
 
- Ofício nº 377-01/2021 – Em atenção ao ofício 513/2021 do vereador 
Carlos Eduardo Ranzi a Secretaria do Planejamento, Urbanismo e 
Mobilidade (SEPLAN) encaminha cópia da Comunicação Interna nº 058-
01/2021 com as informações solicitadas a respeito do prazo médio para 
aprovação de projetos.  
 
- Ofício nº 380-01/2021 – Em atenção ofício 515/2021 do vereador Carlos 
Eduardo Ranzi a Secretaria da Saúde (SESA) encaminha cópia da 
Comunicação Interna nº 0282-01/2021 com as informações solicitadas a 
respeito da vacinação dos profissionais da área da saúde. 
 
- Ofício nº 396-01/2021 – Em atenção aos ofícios 501 e 502/2021 do 
vereador Jones Barbosa da Silva a Secretaria Municipal do 
Desenvolvimento Social (SMDS) e a Secretaria da Fazenda enviam o 
anexo relatório com despesas legalmente vinculadas aos gastos COVID 
da Secretaria de Desenvolvimento Social até 30/04/2021 e que serviram 
como parâmetro para as informações apresentadas à Câmara de 
Vereadores em 04/05/2021. 
 
- Ofício nº 398-01/2021 – Em atenção ao ofício 530/2021 da vereadora 
Ana Rita da Silva Azambuja a Secretaria da Fazenda (SEFA) anexa os 
documentos que deram origem aos Projetos de Lei propostos, destacando 
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que a planilha tarifária base foi parte integrante da licitação e consta no 
edital em questão. 
 
- Ofício nº 421-01/2021 – Em atenção ao ofício 535/2021 do vereador 

Lorival Ewerling dos Santos Silveira referente aos cumprimentos ao 

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 lazer, a Administração Municipal agradece a deferência. 

 
- Ofício nº 417-01/2021 – Em atenção aos ofícios 587 e 588/2021 do 
vereador Antônio Marcos Schefer, aos ofícios 590 e 592/2021 da 
vereadora Ana Rita da Silva Azambuja, ao ofício 598/2021 do vereador 
Carlos Eduardo Ranzi, aos ofícios 604 e 605/2021 do vereador Jones 
Barbosa da Silva e ao ofício 606/2021 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. 
 
- Ofício nº 420-01/2021 – Em atenção ao ofício 474/2021 do vereador 
Carlos Eduardo Ranzi a Secretaria da Saúde (SESA) encaminha as 
informações solicitadas pelo nobre Vereador em relação do número de 
famílias atendidas por cada agente comunitário de saúde em Lajeado. 
************************************************************************************ 
MUNICIPAIS: 
 
- SEPLAN – Em atenção ao ofício nº 464-01/2021, da Vereadora Ana Rita 
da Silva Azambuja,  sobre a possibilidade de aplicar parte do saldo do 
Fundo Municipal de Trânsito (R$ 508.708,07) na reestruturação e 
revitalização das ciclofaixas. 
************************************************************************************ 
ANA RITA DA SILVA AZAMBUJA (Projeto de Lei CM n° 035-01/2021) 
 
- Projeto de Lei CM n° 035-01/2021 – Altera a Lei nº 10.470, de 27 de 
setembro de 2017 que dispõe sobre a adoção de logradouros de lazer e 
cultura, e dá outras providências. 
********************************************************************************* 
ALEX SCHMITT (Req. 884/2021) 
 
Req. 884/2021 – Solicita espaço para falar sobre os seguintes assuntos: 
 
Educação; 
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Desburocratização; 
Covid; 
Economia. 
 
ANA RITA DA SILVA AZAMBUJA (Req. 885, 886, 887, 888 e 889/2021) 
 
Req. 885/2021 – Solicita ao Conselho Municipal de Desenvolvimento 
estudo e posterior apresentação da seguinte proposta de alteração do 
Plano Diretor de Lajeado: 
Regulamentação da construção de Telhados Verdes: 
O telhado verde é uma cobertura de vegetação arquitetada sobre laje de 
concreto ou cobertura, de modo a melhorar o aspecto paisagístico, 
diminuir o efeito de ilhas de calor, absorver o escoamento superficial, 
reduzir a demanda de aparelho de ar-condicionado e melhorar o 
microclima com a transformação do dióxido de carbono em oxigênio pela 
fotossíntese.O telhado verde poderá ser extensivo, semi-intensivo ou 
intensivo e deve resistir ao clima e à variação de temperatura, além de 
usar água de modo a não servir de habitat para vetores de doenças.O 
telhado verde utilizará vegetação nativa ou com função alimentar- 
nutricional. 
 
Req. 886/2021 – Solicita ao Poder Executivo que implemente o sistema de 
matrículas on-line na Rede Municipal de Educação. 
 
Req. 887/2021 – Solicita ao Poder Executivo que estabeleça auxílio 
emergencial às famílias inscritas no Cadastro Único e que tiveram 
familiar (pai, mãe, filho ou filha) falecido em decorrência da Covid-19. 
 
Req. 888/2021 – Solicita ao Poder Executivo que implemente Programa 
Permanente de Reforço Escolar com objetivo de reduzir o déficit de 
aprendizagem dos alunos da Rede Municipal de Educação. 
 
Req. 889/2021 – Solicita ao Poder Executivo que implemente a 
possibilidade de pagamento de tributos municipais com cartão de crédito, 
de débito e PIX. 
 
LORIVAL EWERLING DOS SANTOS SILVEIRA (Req. 912-919/2021 e 
Ind. 131/2021) 
 
Req. 912/2021 – Solicita ao Departamento de Estradas e Rodagem – 
DAER a pintura dos quebra-molas da ERS 413.  
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Req. nº 919/2021 - Solicita ao Senhor Prefeito Marcelo Caumo e a 
Secretaria da Fazenda (SEFA), Secretário Sr. Guilherme André Patussi Cé 
para que envie a esta Casa o Projeto de Lei onde irá cancelar a cobrança 
de taxa de limpeza, manutenção de pavimentação que foi colocado aqui 
neste plenário pelo vereador Alex Schmitt, pois com o cancelamento de 
pagamento destas taxas junto com o Imposto Predial e Territorial Urbano 
– IPTU, vem a contribuir com os munícipes nessa fase difícil que estão 
passando. 
 
Secretaria de Obras e Serviços Públicos (SEOSP), para que seja feita boca 
de lobo na Rua Emílio Abichequer em frente à casa de número 328, 
Loteamento dos Médicos no Bairro São Cristóvão, devido ao grande 
volume de alagamento na rua. 
 
Secretaria de Obras e Serviços Públicos (SEOSP), secretário Sr. Fabiano 
Bergmann para que seja feito o patrolamento e colocação de materiais nos 
bairros Jardim do Cedro e Santo Antônio. 
 
Secretaria de Obras e Serviços Públicos (SEOSP), que providencie o 
conserto do asfalto na Rua Jose Schlabitz, no bairro Montanha em frente a 
Oficina do Montanha, em que este foi aberto pela Companhia 
Riograndense de Saneamento – CORSAN. 
 
EDERSON FERNANDO SPOHR (Req. 890/2021 e Ind. 132) 
 
Req. 890/2021 – Solicita espaço para falar no pronunciamento sobre: 
 
Saúde; 
Educação; 
Obras; 
Trânsito; 
Segurança; 
Fiscalização. 
Comércio. 
 
Solicita à obras material e manutenção, na Rua Antônio da Silva Machado 
no bairro Morro 25; 
 
Solicita à obras material e manutenção, na Rua Dois Irmãos, do bairro 
Conservas. Está muito perigosa em função do barro acumulado pelas 
chuvas atuais. 
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Solicita à Obras, troca de lixeira junto à Sociedade Antiga de São Bento, 
no Km 4, ERS 413 junto à parada de ônibus; 
 
Solicita à SEMA e ou AGRICULTURA, a subtração de árvore morta na 
rua 25 de julho junto, ao SACOLÃO DA 25; 
 
Solicita ao Departamento de Trânsito instalação de faixa elevada em 
frente ao Banco Sicredi, no Bairro Conventos na Rua Theobaldo 
Breitenbach, nº 1634; 
 
Solicita à Obras, que providencie alargamento de tubulação e bueiros na 
rua Reinaldo Safran, em suas áreas mais baixas as chuvas provocam 
alagamentos, tornando impossível até a saída e entrada de residências; 
 
Solicita à Agricultura, recolhimento de lixo verde no Loteamento Pro 
Bairro (São Bento) nas ruas 25 de outubro e Décio Martins de Azevedo. 
Nas duas ruas existem vários pontos de lixo verde em suas extensões. 
 
Solicita à Obras, manutenção e material na Rua Aloysio Franz no bairro 
São Bento. 
 
Solicita à Obras, que organize fiação de luz caída na avenida dos 15, n° 
1021 no bairro Florestal. 
 
Solicita ao Departamento de trânsito, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, 
que reconstrua ou instale nova parada de ônibus junto ao Colégio São 
Bento. Recentemente houve acidente, destruindo a mesma e deixando as 
pessoas desabrigadas do sol e chuva à espera do transporte. 
 
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. 
 
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 
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; 
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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. Senador AlBerto Pasqualini, nº 
432. Em função da logística do restaurante se faz necessário e muito útil. 
 
Solicita à Obras, pavimentação da entrada da rua Hugo Jacob Matjje 
(conforme prometido aos moradores). 
 
Solicita à Obras, chumbar Grade tampa de boca de lobo na Avenida Auri 
Stürmer, esquina rua Juvenal José Pinto, no bairro Moinhos D ́água. 
 
Solicita à Obras, colocação de brita rua Frederico Henrique Dellbugge, 
junto a primeira rua à direita. 
 
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. 
 
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, 256 - Moinhos d'Água. 
 
Solicita ao Departamento de Trânsito, que a faixa de pedestre da Rua 
Liberato Salzano Vieira da Cunha, esquina com a Paulo Born seja 
transformada em faixa elevada. Após a pavimentação dessa rua houve 
aumento considerável na velocidade dos veículos que utilizam a mesma. 
 
MOZART PEREIRA LOPES (Req. 891/2021) 
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Req. 891/2021 – Solicita espaço para falar sobre a saúde, educação e obras 
realizadas no município de Lajeado. 
 
MÁRCIO DAL CIN (Req. 892 / 909 e 920/2021) 
 
Req. 892/2021 – Solicita espaço no expediente do dia 07 de julho de 2021 
para falar sobre os assuntos descritos a seguir: 
BOMBEIROS; 
RELATÓRIO CORSAN; 
AUXILIO PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO FISÍCA E OUTROS; 
RETORNO ICMS CEEE-D. 
 
Req. 909/2021 – Solicita o envio de ofício ao Sr. Prefeito Municipal de 
Lajeado, a seguinte Indicação de Projeto, conforme o Art. 133 do 
Regimento Interno da Câmara Municipal de Lajeado. 
Solicita ao Poder Executivo que seja concedido a MEDALHA CAPITÃO 
PEDRO SEIBRA aos membros do 3° Pelotão de Bombeiro Militar, com 
sede em Lajeado comandado pelo Tenente Fausto Gusmão Althaus. A 
presente indicação faz-se necessária, em homenagem do reconhecimento 
dos serviços prestados no Município de Lajeado e região por esta 
corporação. 
No dia 12 de maio de 2021, (Quarta-feira) às 17:46 horas, a guarnição 
composta pelo Sgt. MARCIO FERNANDO SITENESKI, Sd. ELIZABETE 
REJANE LINDEN, Sd. PEDRO SANTOS DA SILVA, Sd. GUILHERME 
SCHUCK WINGUERT e Sd. JOHNATHAN RAMON DOS SANTOS 
PEREIRA. Através de uma ligação telefônica, realizada pelo Sr. Fabiano, 
vizinho da Sra. Deise Maria Koch, mãe da bebê recém-nascida L. H. G., 
de apenas 30 dias de vida, ligou para o Corpo de Bombeiros Militar de 
Lajeado, comunicando que a recém-nascida, sem saber detalhar os 
motivos, não respondia à estímulos. De imediato, iniciou-se o 
atendimento por telefone e passando as primeiras orientações. 
A guarnição deslocou-se até a residência da ocorrência e haviam 
combinado de se encontrar no trajeto, que ocorreu na avenida Benjamin 
Constante, bairro Montanha. 
Chegando no local, de imediato iniciou o primeiro atendimento, a bebê 
estava inconsciente e com obstrução das vias aéreas, ocasionados pelo 
leite materno. Em razão da urgência, foi executado a manobra de 
obstrução, em seguida a recém-nascida veio a expelir o líquido com a 
qual havia se engasgado, a menina retomou os sentidos vital e voltou a 
respirar. Acompanhada de sua mãe a bebê foi levada pela guarnição para 
a Unidade de Pronto-Atendimento (UPA), no bairro moinhos D’Água. 
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Ademais, outra ocorrência sobreveio recentemente, no dia 25 de junho de 
2021, a recém-nascida M.R., com 19 dias de vida, tomava leite na 
mamadeira no final da noite de sexta-feira (25), quando os pais 
perceberam que ela ficou imóvel, sem reação. Seus pais tentaram 
desobstruir as vias aéreas da filha em casa, em Lajeado, mas resolveram 
pegar o carro e pedir socorro no Corpo de Bombeiros, a cerca de três 
quilômetros de distância. 
No quartel, aonde a família chegou às 23h25min, estava de plantão a 
guarnição composta pelos Sgt. MÁRCIO FERNANDO SITENESKI, Sd. 
ELIZABETE REJANE LINDEN, Sd. JOHNATHAN RAMON SANTOS 
PEREIRA, Sd. BRUNO PARABONI FIORIN e Sd. GUILHERME 
SCHUCK WINGUERT, constaram que a recém-nascida estava pálida e 
respirava com dificuldade. A guarnição imediatamente efetuou as 
manobras para desobstrução, liberando as vias aéreas da menina. A 
recém-nascida voltou a respirar, recuperou a cor no rosto, e então uma 
viatura levou mãe e filha até a UPA do bairro Moinhos D’Água. Depois 
de avaliação médica, a bebê recebeu alta. 
Os profissionais que participaram destas ocorrências foram: 
 
Comandante do batalhão: Tenente FAUSTO GUSMÃO ALTHAUS; 
Sargento MÁRCIO FERNANDO SITENESKI; 
Soldado ELIZABETE REJANE LINDEN; 
Soldado PEDRO SANTOS DA SILVA; 
Soldado JOHNATHAN RAMON DOS SANTOS PEREIRA; 
Soldado GUILHERME SCHUCK WINGUERT; 
Soldado BRUNO PARABONI FIORIN. 
 
Pelo exposto, contamos com a iniciativa e apoio do Chefe do Executivo 
Municipal para as devidas e merecidas homenagens aos membros do 
Corpo de Bombeiro Militar de Lajeado. 

 

Req. nº 920/2021 -  Solicita o envio de ofício ao Gestor da CORSAN de 
Lajeado, em atendimento a solicitação contida no Ofício nº 05/21, datado 
do dia 16 de junho de 2021, para enviar a esta Casa Legislativa em qual 
data, programa e veículo de comunicação/imprensa foi veiculado a não 
participação de representação da Corsan em reunião promovida pela 
Comissão Especial para analisar o contrato de prestação integral com 
município de Lajeado e a Companhia de Saneamento. Desta forma, 
podemos atender a solicitação com maior assertividade. Diante do 
exposto, em relação ao pleito solicitado, requer que seja dado retorno o 
mais breve possível. 
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SERGIO LUIZ KNIPHOFF (Req. 893/2021) 
 
Req. 893/2021 – Solicita espaço para falar sobre o seguinte tema: 
 
Covid; 
Vacinas; 
Respeito à Diversidade e Políticas; 
Moção de Apoio à reposição salarial dos educadores(as) do Estado. 
 
Solicita o envio de ofício à Secretaria de Obras com as seguintes 
solicitações: 
 
Reparo de lâmpada de iluminação pública na Rua Emilio Abichequer, 
nº197. 
 
Reparo de lâmpadas de iluminação pública na Rua Santos Filho, 417-545. 
Como referência, está localizado em frente a Feira do Produtor Rural de 
Lajeado. Nas imediações do acesso ao pátio da Polícia Civil. 
 
Reparo urgente da calçada e poda de matagal que avança sob calçada na 
R. Júlio de Castilhos, 171. Outra situação nesse ponto, é o grande desnível 
da calçada para a área verde, seria necessário a construção de um muro 
evitando uma possível queda de pedestres nesse local. Como referência, 
está localizado em frente a Secretaria do Desenvolvimento Econômico, 
Turismo e Agricultura – SEDETAG. 
 
Reparos nas vias públicas do Bairro Conservas; Rua Nossa Senhora da 
Conceição 414, no entroncamento da rua anterior com a Rua Osmarina 
Wendt e no entroncamento com a Rua Erna Bucker. Essas vias possuem 
boca de lobo porém, como faz muito tempo que não tem manutenção, a 
água das chuvas não consegue escoar para as bocas de lobo. Duas dessas 
vias não são pavimentadas o que deixam o transtorno ainda maior. 
 
PAULA THOMAS (Req. 894/2021)  
 
Req. 894/2021 – Solicita espaço no expediente para falar sobre: 
 
Educação, saúde, saneamento básico, Banco de Leite e ações da Casa de 
Cultura. 
 
DEOLÍ GRÄFF (Req. 895/2021) 
 
Req. 895/2021 – Solicita espaço no Expediente para falar sobre: 
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Casa Família Jaeger 
Saúde 
Meio Ambiente 
Economia 
 
ADRIANO ROSA DOS SANTOS (Req. 896/2021) 
 
Req. 896/2021 – Solicita espaço no Expediente para falar sobre:  
 
Pavimentação 
Esgoto 
Corsan 
Recuperação da barranca do rio 
Saúde 
Iluminação 
Covid 19  
Aterro 
 
Solicita ao Poder Executivo, alargamento e colocação de material na rua 
Valmir Schneider no Bairro Campestre. 
 
JONES BARBOSA DA SILVA  (VAVÁ) (Req. 897, 898, 899, 900, 901, 902 
e 917/2021 e Ind. 135) 
 
Req. 897/2021 – Solicita espaço para falar sobre. 
 
Educação 
Saúde publica 
Pavimentação comunitária 
Vacinação 
Covid-19 
Comercio 
Cesta básica 
Autismo 
Transporte Publico 
Defesa civil 
Escrituras da extinta COHAB 
UTI pediátrica 
Escolas estaduais 
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Req. 898/2021 – Solicita a Secretaria da Educação vaga para 1° (Primeira 
Série) no Bairro Jardim do Cedro, Aluno Ana Clara da Rosa Martins 
Idade 6 anos Data de Nascimento 13/11/2014, Mãe Francieli Cristiane da 
Rosa. 
 
Req. 899/2021 – Solicita ofício a Secretaria da Educação vaga na creche do 
Bairro São Bento, Aluno Vinicius Miguel Thiele 1 ano e 3 meses, Mãe 
Marcia Estela de Lima. 
 
Req. 900/2021 – Solicita a Secretaria do Planejamento, uma vistoria na 
residência da Rua Luis Victorio Sordi 324, Bairro Campestre, devido a 
uma construção que está sendo feita nos fundos da residência e está 
causando danos na estrutura. 
 
Req. 901/2021 – Solicita ao Executivo que a empresa de transporte público 
de Lajeado disponibilize horários de ônibus para o bairro floresta devido 
à falta de coletivos que transportam os moradores daquele bairro. 
 
Req. 902/2021 – Solicita a Secretaria da Educação vaga para Escola Dom 
Pedro 1°, localizada no bairro Jardim do Cedro Av. Henrique Stein Filho 
1060, Aluno Miguel Weslwy Soares Porfirio, Mãe Priscila de Souza 
Soares. 
 
Req. 917/2021 – Solicita ao Prefeito Municipal Sr. Marcelo Caumo, para 
que compareça a esta Casa Legislativa ou participe de maneira Virtual, 
conforme situação possível, para esclarecer o que segue: 
 
Se era sabedor, há mais tempo, da possibilidade do fechamento da UTI 
Pediátrica do HBB? 
Em caso afirmativo, quais as ações que a Municipalidade tomou, tanto a 
nível local ou regional em conjunto com Outros Municípios e Entidades, 
bem como junto aos Governos Estadual e Federal para evitar esse trágico 
desfecho? 
Em caso de não ser sabedor da eminente possibilidade de fechamento, 
não considera, no mínimo estranha, a postura do HBB, diante do longo 
período de parceria e colaboração mútua entre a Municipalidade e a 
Instituição de Saúde? 
Quais as ações que, agora, diante da situação que está posta, a 
Administração pretende adotar? 
 
Solicita melhorias na Rua São Martinho, no Bairro Olarias. 
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Solicita melhorias na Rua Wilibaldo Eckardt, Bairro Imigrante, muitas 
valetas na rua. 
 
Solicita manutenção na Rua Narciso Antenor Nicollini, pois foi patrolado 
e está Inacessível. 
 
Solicita um aumento do bueiro para dar vazão a água das chuvas Rua 
Delfino Costa, nº 127, Bairro Conservas. 
 
Solicita poste e braço de lâmpada na Rua Maria Genoveva Auler, no 
Bairro Imigrante, nº 220. 
 
Solicita recolhimento de lixo verde na rua Maranhão Bairro Universitário. 
 
Solicita recolhimento de lixo verde na Rua Curitiba, no Bairro 
Universitário. 
 
CARLOS EDUARDO RANZI (Req. 903, 904, 905, 906, 907 e 908/2021) 
 
Req. 903/2021 – Solicita à Mesa Diretora, que verifique a possibilidade de 
fazer uso da internet contratada pela prefeitura para fornecimento 
também à Câmara de Vereadores, visando otimizar a utilização do 
recurso público. 
 
Req. 904/2021 – Solicita à Secretaria de Educação, que se verifique a 
possibilidade de implantar o Projeto Vida, no bairro Olarias. O pedido se 
deve devido às inúmeras famílias que precisam de atendimento dos 
filhos nos turnos opostos aos das aulas. 
 
Req. 905/2021 – Solicita à Secretaria da Fazenda, se há algum benefício 
sendo concedido atualmente pela Lei n° 2300/69, que trata da isenção de 
impostos municipais aos hotéis. Quantas e quais empresas utilizaram os 
benefícios nos últimos 5 anos. 
 
Req. 906/2021 – Solicita o envio de Ofício ao Ministério Público e ao 
Poder Executivo, informando que conforme Procedimento Preparatório 
nº 00803.000.128/2020, em que o mesmo solicitou a lista atualizada das 
contratações da empresa Arki, informamos que houve equívoco e a lista 
enviada é do ano passado. 
 
Req. 907/2021 – Solicita ao Poder Executivo, acessibilidade a deficientes 
visuais na Av. dos Ipês e no Parque Ney Arruda. 
 



Página 14 de 15 
 

Req. 908/2021 – Solicita o envio de ofício ao Poder Executivo, informando 
que conforme a Lei n° 9681, de 04 de dezembro de 2014, a área 
denominada de Estádio Municipal Elísio Trevisol, estava cedida até 2019 
para a Associação de Moradores do Bairro São Cristovão. Com o 
vencimento da lei e a área sendo de responsabilidade do município 
solicitamos que na esquina das ruas Josephina Pedó com a Rua Arcângelo 
Ângelo Zanatta, seja removido o muro e instalada uma área de lazer para 
a comunidade, além de brinquedos para as crianças e a uma academia ao 
ar livre. Lembrando que esta parte da área já não era utilizada pela 
associação. 
 
ANTÔNIO MARCOS SCHEFER (Req. 910 e 911/2021 e Ind. 136) 
 
Req. 910/2021 – Solicita ao Poder Executivo/Sr. Prefeito Municipal, SESA 
que com URGÊNCIA sejam tomadas as devidas providências quanto as 
reclamações que chegaram até este vereador, de que os agentes de saúde 
do posto localizado no bairro Morro 25 não estariam fazendo as visitas, 
segundo os moradores esta situação já está ocorrendo a vários meses, o 
que está prejudicando a todos. 
 
Req. 911/2021 – Solicita ao Poder Executivo/Sr. Prefeito Municipal/ 
SEAD que seja informada a esta Casa Legislativa, por qual motivo os 
banheiros localizados na Praça da Matriz encontram-se fechados, tendo 
em vista que isso é um absurdo, pois como ficam as pessoas que 
necessitarem utilizar do mesmos. 
 
SEOSP: solicitando patrolamento e colocação de material na Rua Gelson 
Krohn no Probairro, bairro São Bento. 
 
SEOSP: solicitando a substituição de lâmpadas queimadas nos endereços 
citados abaixo: 
 
Rua I, proximidades da residência nº49 no bairro Conventos. 
Rua Carlos Kronhardt, nº505 no bairro Conventos. 
 
SEOSP: solicitando o recolhimento de lixo verde na Rua José Francisco 
Dullius, no bairro Moinhos d’Água. 
 
SEOSP: solicitando a colocação de canos de escoamento de esgoto nos 
endereços citados abaixo, pois a água da chuva devido à falta dos 
mesmos está causando alagamentos nestes locais. 
 
Rua José Francisco Dullius, no bairro Moinhos d’Água. 
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Rua das Gardênias, proximidades da residência nº167 no bairro São 
Bento. 
 
SEPLAN-Trânsito solicitando de que seja feita a colocação de dois 
quebra-molas ou de algum outro tipo de redutor de velocidade, na Av. 
Aury Stürmer, proximidades da residência nº74 no bairro Moinhos 
d’Água, pois os moradores reclamam do perigo de acidentes devido à 
alta velocidade que os veículos circulam no local. 
 
ISIDORO FORNARI NETO (Req. 913, 914, 915 e 916/2021) 
 
Req. 913/2021 – Solicita a Secretaria do Planejamento, Urbanismo e 
Mobilidade (SEPLAN), que seja mantido, junto ao Sistema Viário 
Municipal, o traçado original da Rua Hugo Welter, bairro São Bento, e 
não o seu alargamento. Evitando com isso a necessidade de 
desapropriação. 
 
Req. 914/2021 – Solicita a Secretaria do Planejamento, Urbanismo e 
Mobilidade (SEPLAN), que seja alterada, junto ao Sistema Viário 
Municipal, a proposta da Rua Neudi Garibotti, no bairro São Bento, de 30 
metros para 18 metros. Encaminhamos essa demanda, tendo em vista que 
já existem duas ruas em paralelo e a menos de 100 metros uma da outra 
que já fazem a ligação da RS 413 a Rua Henrique Eckhardt. 
 
Req. 915/2021 – Solicita a Secretaria do Planejamento, Urbanismo e 
Mobilidade (SEPLAN), que reanalise, no Sistema Viário Municipal, a 
projeção da Av. Rio Grande do Norte, visto que o proposto muda o seu 
traçado nas proximidades da Av. Senador Alberto Pasqualini, no bairro 
Universitário. 
 
Req. 916/2021 – Solicita espaço para falar sobre os seguintes assuntos: 
 
COVID-19 
OBRAS NO TREVO DA BRF, NA RS-130 
INVESTIMENTOS 
 
HEITOR LUIZ HOPPE (Req. 918/2021) 
 
Req. 918/2021 – Solicita espaço no expediente para manifestação em 
relação aos trabalhos desenvolvidos na Câmara no primeiro semestre de 
2021. 
************************************************************************************ 
    Sala Presidente Tancredo de Almeida Neves,  06 de  julho de 2021. 


