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     CÂMARA DE VEREADORES DE LAJEADO 
          Estado do Rio Grande do Sul 

 Sessão Ordinária realizada no dia   13/07/2021 

      BOLETIM Nº  028-01/2021 

               E X P E D I E N T E 

************************************************************************************ 
PODER EXECUTIVO:  
 
- Projeto de Lei nº 054-01/2021 – Inclui ação na Lei nº 10.446/17 (PPA) e 
na Lei nº 11.071/20 (LDO) e autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito 
Especial. 
 
- Projeto de Lei nº 055-01/2021 – Autoriza o Poder Executivo Municipal a 
executar obras de infraestrutura na ERS-130, recebendo imóveis em troca 
e dando quitação de dívida de repasse de saúde com o Estado do Rio 
Grande do Sul e o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem do 
Rio Grande do Sul – DAER. 
 
- Projeto de Lei Complementar nº 006/2021 - Autoriza a contratação 
temporária de excepcional interesse público de 01 (um) professor de 
educação infantil. 

- Projeto de Lei Complementar nº 007/2021 - Altera o Art. 46-A da Lei 
Complementar nº002, de 23 de março de 2016, que institui o Regime 
Próprio de Previdência Social do Município de Lajeado e dá outras 

providências. 

- Ofício nº 422-01/2021 – Em atenção ao ofício 543 e 546/2021 do 
Vereador Carlos Eduardo Ranzi. Em atenção ao 543/2021, a Secretaria da 
Educação (SED) informa que o atendimento nos Projetos Vida foi 
retomado em 21/06/2021, respeitando os limites e protocolos 
estabelecidos. Neste primeiro momento serão atendidos os alunos 
matriculados em março de 2020, quando as atividades foram suspensas 
em função da pandemia COVID-19. Já em relação ao ofício 546/2021, a 
SED informa que, até o momento, não compareceram interessados em 
firmar Termo de Cooperação, conforme estabelece a Lei nº 10.507/2017. 
 
- Ofício nº 424-01/2021 – Em atenção ao ofício 563/2021 da vereadora 
Ana Rita da Silva Azambuja a Administração Municipal agradece a 
indicação. 
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- Ofício nº 436-01/2021 – Em atenção aos ofícios 610, 611 e 612/2021 da 
vereadora Ana Rita da Silva Azambuja, aos ofícios 613 e 614/2021 do 
vereador Lorival Ewerling dos Santos Silveira, aos ofícios 615 e 634/2021 
do vereador Antônio Marcos Schefer, aos ofícios 616,620, 621 e 623/2020 
do vereador Carlos Eduardo Ranzi, ao ofício 624/2021 da vereadora 
Paula Thomas e aos ofícios 625, 626, 627 e 630 do vereador Jones Barbosa 
da Silva a Administração Municipal agradece as indicações e informa que 
as mesmas foram encaminhadas às Secretarias competentes para 
conhecimento e providências cabíveis.  
************************************************************************************ 
ENTIDADES: 
 
- Hospital Bruno Born de Lajeado em atenção ao ofício nº 664-01/2021, do 
Vereador Carlos Eduardo Ranzi, informamos que o Hospital, não possui 
convenio/habilitação junto à Secretaria Estadual da Saúde/RS para 
realização de cirurgias eletivas. Informamos que estamos realizando 
mutirão de cirurgias eletivas para munícipes de Lajeado mediante 
contrato nº 049-01/2021 tendo sido realizado até o momento 25 cirurgias, 
15 procedimentos agendados para serem realizados durante o mês de 
julho além de 29 pacientes já fizeram primeira consulta aguardando 
exames pré-operatórios.  
 
- Hospital Bruno Born de Lajeado em atenção ao ofício nº 674-01/2021, da 
Vereadora Paula Thomas, informamos que a quase totalidade dos Bancos 
de Leite Humano existentes no RS estão localizados em Hospitais 
públicos ou mantidos pelas gestões municipais. Informamos que já 
realizamos estudo para implantação nesta instituição hospitalar sendo 
inviável em função do custo de manutenção. 
************************************************************************************ 
ANA RITA DA SILVA AZAMBUJA, DEOLÍ GRÄFF, HEITOR HOPPE, 
ADRIANO ROSA, MÁRCIO DAL CIN e PAULA THOMAS (Projeto 
de Lei CM n° 036-01/2021) 
 
- Projeto de Lei CM n° 036-01/2021 – Altera a Lei nº 10.418 de 22 de junho 
de 2017, que “Reconhece as práticas do grafite e do muralismo como 
manifestações artísticas de valor cultural, sem conteúdo publicitário e 
realizadas com os objetivos de valorizar o patrimônio público e de 
embelezar a paisagem urbana, e dá outras providências”. 
 
ANTÔNIO MARCOS SCHEFER (Projeto de Lei CM n° 037-01/2021) 
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- Projeto de Lei CM n° 037-01/2021 – Dispõe sobre o atendimento 
preferencial às pessoas com fibromialgia em locais públicos e privados e 
da outras providências. 
 
EDERSON FERNANDO SPOHR, CARLOS EDUARDO RANZI, 
ANTÔNIO MARCOS SCHEFER, JONES BARBOSA DA SILVA e 
SERGIO LUIZ KNIPHOFF (Projeto de Lei CM n° 038-01/2021) 
 
- Projeto de Lei CM n° 038-01/2021 – Altera dispositivos da Lei Municipal 
n° 10.516, de 24 de novembro de 2017 e dá outras providências. 
 
EDERSON FERNANDO SPOHR (Projetos de Lei nº 039-01/2021 e 040-
01/2021) 
 
- Projeto de Lei CM n° 039-01/2021 – Denomina de rua Erhardt Erno 
Hagemann a rua “B”, localizada no Loteamento Hagemann, situado no 
Bairro São Bento – Lajeado. 
 
- Projeto de Lei CM n° 040-01/2021 – Denomina de rua Odilo Klein a rua 
“D12”, localizada no Loteamento Morada da Colina, situado no Bairro 
Floresta - Lajeado. 
****************************************************************************** 
ALEX SCHMITT (Req. 921/2021) 
 
Req. 921/2021 – Solicita espaço para fala sobre os seguintes assuntos: 
 
Educação; 
Desburocratização; 
Covid; 
Economia. 
 
EDERSON FERNANDO SPOHR (Req. 922/2021 e Ind. 137) 
 
Req. 922/2021 – Solicita espaço para falar no pronunciamento sobre: 
 
Saúde; 
Educação; 
Obras; 
Trânsito; 
Segurança; 
Fiscalização. 
Comércio. 
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Solicita à Obras, que tape o buraco, e talvez estude a estrutura do asfalto, 
pois essa cratera é fechada e surge novamente. Fica na ERS 413 bem em 
frente ao Colégio São Bento e realmente é um perigo para motociclistas e 
também facilmente fura um pneu de carro. Solicita à obras, material e 
manutenção na Rua Bom dia, rua Maria Lizeria Stein, no Bairro Floresta; 
 
Solicita ao Departamento de Trânsito e Obras, que providencie melhorias 
na parada em frente ao HBB, na Av. Benjamin Constant. Não há proteção 
solar lateral tampouco bancos para os usuários. 
 
Solicita à Agricultura, limpeza na Rua Dalton de Bem Stumpf, próximo 
ao nº 255, junto às lixeiras no local. Existem duas lixeiras no local que não 
estão vencendo a demanda de lixo, causando sujeira no local. 
 
Solicita à Agiluz, que providencie iluminação no trevo da Av. Pasqualini, 
abaixo do viaduto da BR 386. No local há várias lâmpadas queimadas, 
ficando perigoso para os usuários que atravessam ali à noite e cedo da 
manhã. 
 
Solicita à Agricultura, recolhimento de lixo verde na rua Seno Sieben, no 
Bairro Floresta, nos dois lados da rua, no final dela, na lateral do mercado 
Gaúcho. 
 
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. 
 
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 à Agricultura, recolhimento de lixo verde no Loteamento Pro 
Bairro (São Bento), na 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. 
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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 um acidente, o qual destruiu a mesma e deixando as 
pessoas desabrigados do sol e chuva à espera do transporte. 
 
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, 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, 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, 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. 
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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, 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. 
 
ADRIANO ROSA DOS SANTOS (Req. 923/2021) 
 
Req. 923/2021 – Solicita espaço no Expediente para falar sobre: 
 
Esgoto 
Saúde 
Iluminação 
Lixo Verde 
Recuperação da barranca do rio 
 
MOZART PEREIRA LOPES (Req. 924/2021) 
 
Req. 924/2021 – Solicita espaço para falar sobre a saúde, educação e obras 
realizadas no município de Lajeado. 
 
ANA RITA DA SILVA AZAMBUJA (Req. 925, 926, 927, 928, 929, 
 930 e 931/2021 e Ind. 138) 
 
Req. 925/2021 – Solicita ao Poder Executivo que informe quais as Escolas 
Municipais que possuem Plano de Prevenção e proteção Contra Incêndios 
(PPCI), quais não possuem e o que está sendo projetado para as que ainda 
não possuem regularizarem esta situação. 
 
Req. 926/2021 – Solicita ao Poder Executivo que reative o Conselho 
Municipal de Proteção e Defesa dos Animais (instituído pela Lei 
Municipal nº 9088/2013) E o Fundo Municipal de Proteção e Defesa dos 
Animais (instituído pela Lei Municipal nº 9632/2014). 
 
Req. 927/2021 – Requer à Mesa Diretora e aos representantes das 
Comissões Internas da Câmara de Vereadores com cópia aos demais 
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vereadores interessados, que sejam convidadas as seguintes 
pessoas/representantes para reunião das Comissões, onde possamos 
discutir e apontar melhorias quanto à gestão de resíduos no nosso 
município: Odith Leão (Mestra em Sistemas Ambientais Sustentáveis), 
Prof. Dra. Elisete Freitas (Bióloga), Prof. Dra. Luciana Turatti (Direito 
Ambiental), Engenheira Ambiental Luana Hermes (representante no Vale 
do Taquari do Instituto Lixo Zero Brasil), representante do SINDICABES 
(Sindicato dos Cabeleireiros do Vale do Taquari), representante da 
Secretaria do Meio Ambiente e representante da Vigilância Sanitária. 
 
Req. 928/2021 – Solicita o envio de Anteprojeto de Lei (anexo) ao Poder 
Executivo o qual “Institui o Programa Municipal de Merenda Vegetariana 
e Vegana no Município de Lajeado”. Uma dieta que tem encontrado cada 
vez mais adeptos é a dieta vegetariana, também está em crescimento a 
dieta vegana. Esse reflexo é sentido também no comércio, com o aumento 
de restaurantes especializados e produtos alimentares sem carne e sem 
matéria-prima de origem animal nos mercados e lojas nos últimos anos. 
O vegetarianismo e o veganismo não dizem respeito somente à escolha 
de um estilo de vida mais saudável, mas principalmente à renúncia de 
compactuar com a produção extensiva de carne que causa muito 
sofrimento animal e um grande impacto ambiental, ou seja, é a escolha de 
uma filosofia de vida e deve ser respeitada. Por isso, o Programa 
Municipal de Merenda Vegetariana e Vegana tem como um de seus 
objetivos garantir por lei municipal de que as crianças de famílias 
vegetarianas e veganas tenham seu direito preservado no ambiente 
escolar, em consonância com o que prevê o  
Art. 12 da Lei Federal nº 11.979/2009:  
 
“Art. 12.  Os cardápios da alimentação escolar deverão ser elaborados 
pelo nutricionista responsável com utilização de gêneros alimentícios 
básicos, respeitando-se as referências nutricionais, os hábitos alimentares, 
a cultura e a tradição alimentar da localidade, pautando-se na 
sustentabilidade e diversificação agrícola da região, na alimentação 
saudável e adequada.” 
 
Para além da convicção pessoal das pessoas, a alimentação vegetariana e 
vegana também influencia o maior consumo de verduras e legumes, 
colaborando para uma alimentação mais saudável. 
 
Req. 929/2021 – Solicita ao Poder Executivo que estude a possibilidade de 
disponibilizar vale gás às famílias inscritas no Cadastro Único. 
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Req. 930/2021 – Solicita ao Poder Executivo que informe quantas famílias 
recebem atualmente o benefício Aluguel Social e quantas aguardam pelo 
benefício. 
 
Req. 931/2021 – Solicita ao Poder Executivo que estude a possibilidade de 
firmar termo de credenciamento para realizar a guarda de animais de 
grande porte quando encontrados soltos em vias e logradouros públicos. 
Os animais devem ser encaminhados a um tutor credenciado, onde serão 
registrados e examinados, recebendo tratamento veterinário quando 
necessário.Ao ser recolhido, deverá ser lavrada ficha técnica do animal, 
com as características (espécie, raça, gênero, pelagem, cor e demais sinais 
identificadores, bem como data e local onde o animal foi recolhido). 
Aos proprietários dos animais deverá ser concedido prazo de sete dias 
para resgatar os animais, mediante o pagamento de taxas, e comprovação 
da posse do animal. Do contrário o animal passa a posse do tutor, 
conforme determinado e não gerando gastos ao município. 
 
Solicita ao Poder Executivo,  a instalação de redutor de velocidade na Rua 
José Franz, altura do número 1.260, bairro Conventos. 
 
SÉRGIO LUIZ KNIPHOFF (Req. 932/2021) 
 
Req. 932/2021 – Solicita o espaço para falar sobre o seguinte tema: 
 
Covid; 
Vacinas; 
UTI Pediátrica; 
Saneamento básico.  
 
DEOLÍ GRÄFF (Req. 933/2021) 
 
Req. 933/2021 – Solicita espaço no Expediente para falar sobre: 
 
Saúde 
Meio Ambiente 
Economia 
BR 386 
Educação 
 
ANTÔNIO MARCOS SCHEFER (Req. 934 e 935/2021 e Ind. 136) 
 
Req. 934/2021 – Solicita ao Poder Executivo/Sr. Prefeito Municipal, RGE 
Sul a substituição de um poste de iluminação localizado na Roselina Sehn 
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proximidades da residência nº 70, no bairro Moinhos D’Água, pois os 
moradores temem que o mesmo caia e cause acidentes devido ao precário 
estado de conservação em que se encontra. 
 
Req. 935/2021 – Solicita ao Poder Executivo/Sr. Prefeito 
Municipal, SEAD/SED  que seja estudada a possibilidade da criação de 
um projeto por meio do Poder Executivo que visa auxiliar de forma 
financeira as escolas estaduais localizadas no nosso município, para que 
as mesmas consigam fazer pequenos consertos para melhor atender os 
alunos. Informo que a Escola Estadual de Ensino Fundamental Fernandes 
Vieira é um exemplo de escola que se beneficiaria com o mesmo, visto 
que a mesma possui salas em que o piso encontra-se totalmente precário, 
podendo ocasionar acidentes graves no local. Tenho ciência que arcar 
com estes custos é responsabilidade do estado porém as crianças são 
moradores de Lajeado e devemos zelar pela sua segurança. 
 
- SEOSP: solicitando melhorias nas calçadas de passeio da Av. Benjamin 
Constant nas proximidades da Construtora Zagonel no bairro Centro, 
tendo em vista a travessia intensa de pessoas podendo ocasionar 
acidentes no local.  
 
- SEOSP:  solicitando a instalação de uma pracinha no terreno 
localizado junto a Associação de Moradores do bairro Campestre, para 
que a área seja melhor aproveitada e os moradores tenham um local para 
o seu momento de lazer. 
   
- SEOSP: solicitando a colocação de um quebra-molas ou algum outro 
tipo de redutor de velocidade na Rua Bernardino Pinto em frente ao 
Posto de Saúde do bairro Santo Antônio. 

LORIVAL EWERLING DOS SANTOS SILVEIRA (Req. 936, 937, 938 e 
939/2021 e Ind. 140/2021) 
 
Req. 936/2021 – Solicita o envio de ofício parabenizando a Certel 
Companhia de energia elétrica pela equipe de poda de árvores que fazem 
o serviço de prevenção de redes, cumprimentar esta equipe pela sua 
educação, qualidade do serviço, pois além de comunicar o morador o 
motivo da poda, também de como irão proceder o serviço e limpeza no 
local. Isso nos mostra quando uma equipe é bem treinada e orientada, o 
resultado sempre será de ótima qualidade. 
 
Req. 937/2021 -  Solicita o envio de ofício, parabenizando a diretora e sua 
equipe da Escola Municipal de Educação Infantil Jeito de Criança no 
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bairro Moinhos D’ Água pela promoção feita na última sexta – feira dia 
09/07/2021, pois isso mostra a dedicação e preocupação com a escola 
para arrecadar fundos neste momento delicado, pois com o resultado da 
promoção poderão adquirir itens para dar mais qualidade no serviço e 
atendimento as crianças que frequentam a escola. 
 
Req. 937/2021 -  Solicita ao Senhor Prefeito Marcelo Caumo e ao 
Secretário da Saúde Sr. Claudio Klein para que seja disponibilizado um 
horário de vacinação a partir das 16h da tarde, pois muitos que trabalham 
em empresas não tem acesso a aplicação das mesmas, pois estão em 
horário de trabalho e não conseguem comparecer no horário atual. 
 
Req. 937/2021 -  Solicita ao Secretário do Meio Ambiente Sr. Luis André 
Benoitt para que seja instalado em nossos parques equipamentos para 
fornecer água quente aos seus frequentadores, pois muitas pessoas que 
utilizam os nossos parques costumam tomar seu chimarrão, e com a 
implantação deste equipamento, ficará mais cômodo para os mesmos, 
pois a água quente já estará ali disponível evitando assim aquele 
transtorno de trazer a água de casa, e para a segurança dos mesmos, 
evitando queimaduras no transporte da água quente. 
 
Solicitamos a Secretaria da Agricultura para que faça o recolhimento de 
lixo verde, capina, limpeza e pintura meio fio na Rua Carlos Alfredo 
Koefender no Bairro Morro 25. 
 
Secretaria de Obras e Serviços Públicos (SEOSP), secretário Sr. Fabiano 
Bergmann para que seja feito o patrolamento e colocação de material na 
Rua Nicolau Santi no bairro Moinhos D’água, pois a mesma se encontra 
em péssimo estado, dificultando o trânsito de veículos e pedestres. 
 
ADRIANO ROSA DOS SANTOS(Ind. 141) 
 
Solicita ao Poder Executivo, a conclusão da obra de calçamento e bueiro 
na rua Tereza Irena Schneider no Bairro Campestre. 
 
JONES BARBOSA DA SILVA  ( VAVA) (Req. 940, 941, 942, 943, 944, 
945, 946, 947, 948 e 949/2021 e Ind. 142) 
 
Req. 940/2021 – Solicita espaço para falar sobre. 
 
Educação 
Saúde publica 
Pavimentação comunitária 
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Vacinação 
Covid-19 
Comercio 
Cesta básica 
Autismo 
Transporte Publico 
Defesa civil 
Escrituras da extinta COHAB 
UTI pediátrica 
Escolas estaduais 
Transporte da Saúde 
 
Req. 941/2021 – Solicita a Secretaria de Saúde, que seja realocado um 
profissional para fazer vacinas, no Posto de Saúde de Olárias, ou que as 
pessoas que procuram o serviço sejam direcionado a uma unidade mais 
próxima que tenha o serviço para oferecer. 
 
Req. 942/2021 – Solicita à Secretaria de Saúde Informações a respeito da 
falte de Médico Pediatra na unidade de Saúde do Bairro Santo Antônio, a 
informações é que as consultas com o profissional são marcadas com o 
prazo de 30 dias de espera não tendo atendimento na unidade 
diariamente para quem chega com crianças precisando se consultar. 
 
Req. 943/2021 – Solicita ao Executivo a construção de um refeitório para a 
escola ou a possibilidade de alugar o salão da escola Capitão Felipe Dieter 
no Bairro Imigrante. 
 
Req. 944/2021 – Solicita à Secretaria de Educação setor de VAGAS, vaga 
na creche Criança Feliz no Bairro Campestre, Mão Daniela Francisca da 
Rocha Rodrigues, Criança Vitoria da Rocha Rodrigues data de 
nascimento, 04/11/2017 
 
Req. 945/2021 – Solicita à Secretaria de Obras e ao Departamento de 
Trânsito, que seja feita uma passarela para os pedestres que circulam pela 
Avenida Benjamin Constant nas imediações da ponte sobre a ERS 130, a 
qual está passando por duplicação e assim foi retirada o acesso dos 
pedestres, está muito perigoso transitar no local pois os mesmos se 
arriscam passando muito perto dos veículos e a noite se torna ainda mais 
perigoso, que se faça algo provisório que garanta a segurança dos 
pedestres. 
 
Req. 946/2021 – Solicita ao Executivo que a empresa responsável pelo 
transporte público no Município de Lajeado, disponibilize horários de 
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coletivos para o Bairro Imigrante, em horários que as crianças possam ir à 
escola. 
 
Req. 947/2021 – Solicita à Secretaria de Saúde autorização para fazer uso 
do transporte da Saúde de Lajeado que vai a Porto Alegre diariamente 
levando a população para exames. Devido a reclamações dos usuários 
que chegou até o Gabinete, gostaria de fazer o mesmo trajeto que estes 
fazem. 
 
Req. 948/2021 – Solicita à Secretaria de Educação vaga na EMEI Pequeno 
Cidadão, Mae Andressa Jaqueli Duarte, Criança Eloá Duarte Martins data 
de nascimento 03/01/2018, solicita vaga no bairro Montanha pois reside 
no mesmo não tem condições para levar a filha em outro bairro nem 
veículo próprio para o mesmo. 
 
Req. 949/2021 – Solicita à Secretaria de Educação professores reservas na 
escola Capitão Felipe Dieter, no Bairro Imigrante devido à falta de algum 
professor por motivos diversos fica a turma desassistida de professor. 
 
Solicita troca de lâmpada, na Avenida dos quinze com a rua Sete de 
Setembro, número 946, Bairro Florestal. 
 
Solicita troca de Lâmpada, na rua Estrela, esquina da creche em frente a 
pracinha, primeiro poste, esquina da Rua Estrela com a rua Erni José 
Bruissmann. 
 
Solicita patrolamento e colocação de brita, na Rua Ametista Bairro 
Igrejinha. 
 
Patrolamento na rua Ágata, Bairro Igrejinha e colocação de brita. 
 
Solicita limpeza da Rua Henrique C. Becker, Bairro Igrejinha, acumulo de 
terra e arreio nas laterais da via. 
 
Solicita colocação de tela nas laterais da quadra de esportes, localizada na 
rua Venâncio Aires, Bairro Igrejinha, a bola sai da quadra e vai para a 
pista, e as crianças se arriscam a pegar. 
 
Solicita colocação de brita e patrolamento na rua Bolívia, no Bairro 
Nações. 
 
Solicita manutenção e colocação de brita, na rua Agripino Rodrigues da 
Silva, no Bairro Morro 25 
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Solicita que seja feita a calçada de acesso à quadra de esportes da Rua 
Venâncio Aires, esquina com a rua Ágata, no Bairro Igrejinha. 
 
Solicita roçada da área verde, ao lado do campo do bairro Campestre, na 
Rua Monteiro Lobato com Cristiano Dexheimer. 
 
Solicita colocação de poste e lâmpada na praça localizada na rua Jade, nos 
fundos do salão comunitário, ao lado da creche no Bairro Igrejinha. 
 
Solicita a colocação de poste e lâmpada, na praça, localizada na rua 
Valmir da Silva, esquina com a rua Venâncio Aires, no Bairro Igrejinha. 
 
Solicita calçada de acesso, junto à praça do Bairro Igrejinha, na Rua 
Valmir da Silva esquina com a rua Venâncio Aires. 
 
Solicita melhorias e manutenção nos brinquedos da praça, na Rua Valmir 
da Silva, esquina com Rua Venâncio Aires, no Bairro Igrejinha. 
 
Solicita troca de lâmpada na rua Jacob Edgar Theves, em frente ao 
número 90, Bairro Campestre. 
 
Solicita NOVAMENTE A MANUTENÇÃO, limpeza, troca de mesas da 
AREA VERDE USADA PELOS MORADORES COMO LAZER, localizada 
junto ao campo de futebol 7, campo sintético, no bairro Moinhos. 
 
Solicita à Secretaria de Trabalho, Habitação e Assistência Social – STHAS 
que seja feita a limpeza da fossa na residência de Aline Marcia Maria, 
localizada na Rua Rio de Janeiro Bairro Santo André, CPF 012 500 700, a 
mesma já foi até A STHAS possui cadastro único fez solicitação e ainda 
não foi atendida. 
 
Solicita a poda da árvore que está localizada no pátio da escola Capitão 
Felipe Dieter, na R. Wilibaldo Eckardt, nº 1650 – Imigrante. 
 
Solicita recolhimento de lixo verde, na rua Venâncio Aires, esquina com a 
Valmir da Silva, no Bairro Igrejinha. 
 
Solicita a retirada de árvore que caiu sobre um poste de luz, no Bairro 
Olarias, na praça. 
 
Recolhimento de lixo verde, na Rua Rubi, número 118, no Bairro 
Igrejinha. 
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Recolhimento de lixo verde, na Rua Henrique C. Becker, esquina com a 
rua Santa Clara do Sul, no Bairro Igrejinha. 
 
 Recolhimento de lixo verde, na quadra de esportes da Rua Venâncio 
Aires, esquina com a rua Ágata, no Bairro Igrejinha. 
 
Recolhimento de lixo verde na rua Venâncio Aires, esquina com a rua 
Jade, no bairro Igrejinha.  
 
Recolhimento de lixo verde, na rua Jade, junto à Praça do Bairro 
Igrejinha. 
 
Recolhimento de lixo verde, na rua Henrique C. Becker, esquina com a 
rua Rubi, no Bairro Igrejinha. 
 
Recolhimento de lixo verde, na rua Henrique C. Becker, esquina com a 
rua Diamante, no Bairro Igrejinha. 
 
Recolhimento de lixo verde, na Rua Henrique C. Becker, esquina com rua 
Safira, no Bairro Igrejinha. 
 
Recolhimento de lixo verde, na Rua Henrique C. Becker, esquina com rua 
Ágata Bairro Igrejinha junto à lixeira. 
 
Recolhimento de lixo verde, na Rua Henrique C. Becker, em frente ao nº 
1211, no Bairro Igrejinha. 
 
Recolhimento de lixo verde, na Rua Venâncio Aires, esquina com a rua 
Ametista, no Bairro Igrejinha. 
 
Recolhimento de lixo verde, na Rua Ametista, em frente ao nº 38, no 
Bairro Igrejinha. 
 
Recolhimento de lixo verde, na rua Henrique C. Becker, nº 120, no Bairro 
Igrejinha. 
 
Recolhimento de lixo verde na Avenida Aury Sturmer, esquina com a rua 
Beno Scherer, no Bairro Moinhos D’Água. 
 
Recolhimento de móveis, na rua Valmir da Silva, em frente ao número 98, 
NO Bairro Igrejinha. 
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Colocação de placa de proibido estacionar, nos locais indicados da Rua 
Jade, Bairro Igrejinha. 
 
Colocação de placas com nome das ruas no Bairro Igrejinha, a qual os 
moradores improvisaram placas para as ruas. 
 
Solicita repinturas de meio fio e marcações de proibido estacionar, nos 
devidos lugares na rua Jade, no Bairro Igrejinha. 
 
CARLOS EDUARDO RANZI (Req. 950, 951, 952, 953, 954,955 e 956/2021 
e Ind. 143) 
 
Req. 950/2021 – Solicita à 16º Coordenadoria da Saúde e à Secretaria de 
Saúde, quais são os hospitais de referência para Lajeado quanto as 
cirurgias eletivas. 
 
Req. 951/2021 – Solicita à Secretaria de Obras, se existe algum controle de 
reposição de lâmpadas queimadas, pois muitas estão sendo trocadas 
repetidamente nos mesmos locais. 
 
Req. 952/2021 – Solicita espaço para falar sobre o relatório da Corsan e a 
falta de vagas nas EMEIs do município. 
 
Req. 953/2021 – Solicita ao Departamento de Trânsito, que o mesmo faça 
a fiscalização de estacionamento em local proibido, no entroncamento da 
Av. Senador Alberto Pasqualini com a Rua Arcângelo Ângelo Zanata, no 
Bairro São Cristovão. 
 
Req. 954/2021 – Solicita ao Poder Executivo, a renovação por mais 24 
meses da Lei n° 10.944, de 16 de dezembro de 2019, que concede isenção 
do importo de transmissão de bens imóveis – ITBI, na primeira 
transmissão da propriedade dos imóveis financiados pela extinta 
Companhia de Habitação do Estado do Rio Grande do Sul –COHAB/RS. 
 
Req. 955/2021 – Solicita ao Departamento de Trânsito e a empresa 
Stacione Rotativo, que seja analisada a possibilidade de tolerância de 10 
min no estacionamento rotativo para táxis. 
 
Req. 956/2021 – Solicita à Câmara dos Deputados/Congresso Nacional, a 
revogação do art. 8°, da Lei Complementar n° 173, de 27 de maio de 2020. 
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Solicita à Secretaria de Obras, que seja feito o alargamento da via 
localizada na Rua 25 de fevereiro, próximo a BR 386, no Bairro Bom 
Pastor. 
 
Solicita à Secretaria de Obras, que seja feita a pavimentação da Rua 25 de 
fevereiro, no bairro Bom Pastor, nos moldes da Lei nº 11.151/2021, 
conforme executado na Rua Emilio Haas, que a própria prefeitura 
pavimentou e cobrou a contribuição de melhoria posteriormente. 
 
ISIDORO FORNARI NETO (Req. 958/2021) 
 
Req. 958/2021 – Solicita espaço no Expediente para se manifestar sobre: 
 
Outorga das Concessões 
 
PAULA THOMAS (Req. 958 e 959/2021)  
 
Req. 958/2021 – Solicita ao Poder Executivo/Secretaria da Saúde e 
Univates: 
 
Quantos médicos atuam na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 
horas de Lajeado; 
Qual a carga horário com a devida escala de cada um. 
 
Req. 959/2021 – Solicita espaço no expediente para falar sobre: 
 
Saúde, desenvolvimento, educação e projetos de lei que dão entrada 
nessa casa. 
 
HEITOR LUIZ HOPPE (Req. 960 e 961/2021) 
 
Req. 960/2021 – Solicita espaço no expediente para manifestação em 
relação aos assuntos abaixo: 
 
Fiação excedente nas redes e postes em vias públicas de Lajeado; 
Recuos e espaços utilizados para estacionamento em frente a 
estabelecimentos comerciais; 
Vacinação em Lajeado. 
 
Req. 961/2021 – Solicita à SECRETARIA DE SEGURANÇA E 
CIDADANIA – Departamento de Trânsito, um estudo para regramento 
de recuos e espaços utilizados para estacionamento em frente a 
estabelecimentos comerciais. 
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JUSTIFICATIVA: 
Existem muitas situações de recuos e espaços para estacionamento em 
frente a estabelecimentos comerciais não devidamente sinalizados, 
especialmente em relação a obstáculos colocados em alguns horários, 
inclusive com relatos de pequenos acidentes e danos a veículos. 
 
MÁRCIO DAL CIN (Req. 962 /2021 e Ind. 144) 
 
Req. 962/2021 – Solicita espaço no expediente do dia 13 de julho de 2021 
para falar sobre os assuntos descritos a seguir: 
 
HOSPITAL BRUNO BORN - HBB; 
TRÂNSITO; 
PERMUTAS. 
 
Solicita a Secretaria de Obras e Serviços de Lajeado, para realizar a 
CONSERTO E TROCA DE LÂMPADAS, localizado no endereço na Rua 
Quinze de Novembro, na frente do nº 555, bairro Moinhos. 
A Solicitação deve-se a pedido de moradores, devido à má iluminação 
pública, colocando pedestres e moradores vizinhos numa situação de 
risco. 
 
Solicita ao Departamento de Trânsito de Lajeado, para estudo e instalação 
de REDUTORES DE VELOCIDADE ou QUEBRA MOLAS na Rua 
Arnoldo Uhry, nº 2059, Jardim do Cedro, no topo do morro. 
A pedido dos moradores, para evitar possíveis acidentes ocorrido 
naquele trecho, pelo enorme fluxo de veículos diariamente transitando 
em alta velocidade. 
************************************************************************************ 
    Sala Presidente Tancredo de Almeida Neves,  13 de  julho de 2021. 
 


