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     CÂMARA DE VEREADORES DE LAJEADO 
          Estado do Rio Grande do Sul 

 Sessão Ordinária realizada no dia   20/07/2021 

      BOLETIM Nº  029-01/2021 

               E X P E D I E N T E 

************************************************************************************ 
PODER EXECUTIVO:  
 
- Projeto de Lei nº 056-01/2021 – Autoriza a contratação temporária de 
excepcional interesse público de 02 (dois) enfermeiros com especialização. 
 
- Projeto de Lei Complementar nº 008/2021 – Revoga dispositivo da Lei 
Complementar nº 02, de 23 de março de 2016. 

- Ofício nº0499-01/2021 - GAP – Poder Executivo encaminha emenda 
modificativa ao Projeto de Lei nº 052, de 28 de junho de 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”. 

- Ofício nº 397-01/2021 – Em atenção aos ofícios 508/2021 do vereador Márcio 
Dal Cin e 518/2021 do vereador Jones Barbosa da Silva. Em atenção ao ofício 
508/2021, do vereador Márcio Dal Cin, a Secretaria da Fazenda (SEFA) informa 
que o parecer apresentado atendeu ao disposto no Art. 16 da Lei de 
Responsabilidade Fiscal: 
Art. 16 A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que 
acarrete aumento da despesa será acompanhado de: 

I-estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que 
deva entrar em vigor e nos dois subsequentes; 

 Entretanto, a fim de atender ao pedido formulado pelo nobre vereador, 
informa que para o ano de 2024 estima-se a despesa de R$ 196.245,58, 
projetando-se a inflação em 3,25% ao ano. 
 Já em relação ao ofício 518/2021, do vereador Jones Barbosa da Silva, a 
Secretaria da Fazenda (SEFA) anexa o relatório dos tributos de contribuição de 
melhoria inscritos em dívida ativa, de 2017 a 2020. Contudo, em razão do sigilo 
fiscal das informações, não pode fornecer o nome dos contribuintes em débito.  
 
- Ofício nº 430-01/2021 – Em atenção ao ofício 440/2021 do vereador Deolí 
Gräff a Secretaria do Meio Ambiente, Saneamento e Sustentabilidade 
encaminham as informações solicitadas pelo nobre Vereador. 
 
- Ofício nº 431-01/2021 – Em atenção ao ofício 575/2021 do vereador Jones 
Barbosa da Silva a Secretaria do Meio Ambiente, Saneamento e 
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Sustentabilidade informa que o requerimento do nobre Vereador foi 
respondido através do Ofício nº 0381-01/2021. 
 
- Ofício nº 432-01/2021 – Em atenção ao ofício 568/2021 do vereador Carlos 
Eduardo Ranzi a Secretaria de Administração encaminha relação das cessões de 
uso dos imóveis públicos municipais. 
 
- Ofício nº 433-01/2021 – Em atenção ao ofício 577/2021 do vereador Jones 
Barbosa da Silva, a Secretaria da Saúde (SESA) informa que o Estado fornece ao 
Município de Lajeado 09 cotas mensais de ressonância magnética, sendo estas 
realizadas no Hospital Bruno Born. Já em relação aos procedimentos de 
laqueadura, estes tem por referência a cidade de Porto Alegre, ou seja, as 
pacientes são encaminhadas para a especialidade de planejamento familiar em 
Porto Alegre. Ressalta-se que tal serviço é regulado pelo GERCON (sistema de 
regulação do Estado). 
 
- Ofício nº 434-01/2021 – Em atenção ao ofício 589/2021 do vereador Ederson 
Fernando Spohr a Secretaria da Segurança Pública – Departamento de Trânsito 
informa que os acessos à Rua Armin Schneider estão passando por alterações e 
tão logo as mesmas sejam concluídas, será realizada a sinalização no local. 
******************************************************************************************
MUNICIPAIS: 

- Poder Legislativo de Putinga em atenção ao Ofício nº 682-01/2021, referente a 
MOÇÃO DE APOIO ao Hospital Bruno Born, em virtude do noticiado 
fechamento da UTI Pediátrica, ocasionado pela Secretaria Estadual da Saúde. 

************************************************************************************ 
ISIDORO FORNARI NETO (Projeto de Lei CM nº 041-01/2021)   
 
- Projeto de Lei CM nº 041-01/2021 - Assegura o direito de permanência de 
edificações na faixa não edificável contígua rodovias, no âmbito do município 
de Lajeado. 
 
DEOLÍ GRÄFF e PAULA THOMAS (Projeto de Lei CM nº 042-01/2021) –  
 
- Projeto de Lei CM nº 042-01/2021 - Denomina de Rua Helmuth Alfredo 
Thomas a Rua A, localizada no Loteamento Kuffel, Bairro Universitário, 
Lajeado/RS. 
 
DEOLÍ GRÄFF (Projeto de Lei CM nº 043-01/2021)   
 
- Projeto de Lei CM nº 043-01/2021 -  Concede o Título de Cidadão Lajeadense 
aos irmãos Carmelito Becker Delwing e Gilberto Becker Delwing.  
***************************************************************************************** 
ALEX SCHMITT (Req. 963 e 964/2021) 
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Req. 963/2021 – Solicita a Mesa Diretora que, com medida de cumprimento da 
legislação vigente, seja colocado na ordem do dia o Projeto CM 023/2021, o qual 
versa sobre a prioridade de vacinação da Covid-19 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. 
 
Req. 964/2021 – Solicita espaço para fala sobre os seguintes assuntos: 
Educação; 
Desburocratização; 
Covid; 
Economia. 
 
LORIVAL EWERLING DOS SANTOS SILVEIRA (Req. 966, 989, 990/2021 e 
Ind. 145/2021) 
 
Req. 966/2021 - Solicitamos ao Departamento de Estradas de Rodagem – DAER, 
que providencie a pintura nas lombadas na ERS 413, pois os veículos transitam 
em alta velocidade por não visualizar a lombada, correndo risco de vida aos 
pedestres e veículos. 
 
Req. 989/2021 - Solicita a Secretaria de Obras e Serviços Públicos (SEOSP), para 
que faça uma revisão geral em toda a cidade onde falta grade de boca de lobo e 
providenciar a colocação urgente dos mesmos pois muitas estão em situação 
que ocorreram acidentes graves. 
 
Req. 990/2021 – Solicita a Secretaria de Obras e Serviços Públicos (SEOSP), e ao 
Prefeito Municipal Sr. Marcelo Caumo para que seja feito vestiários e banheiros 
na quadra de futebol no Bairro Igrejinha, pois ali funciona uma escolinha para 
crianças dos bairros próximos para a prática de esportes e hoje necessitam dessa 
estrutura para realizar suas atividades. 
 
Solicitamos a Secretaria da Agricultura para que faça o recolhimento de lixo 
verde na Avenida Beira Rio, logo após a ponte do Arroio Saraquá. 
 
MOZART PEREIRA LOPES (Req. 967/2021) 
 
Req. 967/2021 – Solicita espaço para falar sobre a saúde, educação e obras 
realizadas no município de Lajeado. 
 
SERGIO LUIZ KNIPHOFF (Req. 968, 970 e 971/2021) 
 
Req. 968/2021 – Solicita o envio do ofício a 11ª Superintendência do DAER em 
Lajeado convidando o Superintendente Regional Fabiano Pereira. O 
superintendente participaria da reunião das Comissões, realizada nas 
segundas-feiras pela parte da manhã, onde prestaria esclarecimentos e pode 
auxiliar em dúvidas dos vereadores frente ao PL 055, que autoriza o Poder 
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Executivo Municipal a executar obras de infraestrutura na ERS130, 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. 
 
Req. 970/2021 – Solicita espaço para falar sobre o seguinte tema: 
 
Covid; 
Vacinas e efeitos colaterais; 
Calçamento de vias públicas. 
 
Req. 971/2021 – Solicita à Secretaria de Obras, a instalação de estrutura de 
parada de ônibus no entroncamento das Ruas Benjamin Constant e Rua 
Oswaldo Mathias Ely, próximo ao estabelecimento Fogo de Chão. 
 
EDERSON FERNANDO SPOHR (Req. 972, 973, 974 e 975/2021 e Ind. 146) 
 
Req. 972/2021 – Solicita espaço para falar no pronunciamento sobre: 
 
Saúde; 
Educação; 
Obras; 
Trânsito; 
Segurança; 
Fiscalização. 
Comércio. 
 
Req. 973/2021 – Solicita ao Poder Executivo saber o motivo pelo qual existe 
tanta falta de lixeiras na cidade e também o porquê de não haver reposição das 
mesmas quando quebradas e ou danificadas. 
 
Req. 974/2021 – Solicita ao Poder Executivo e à Secretaria da Saúde saber o nº 
de vagas em creches nos anos de 2016, 2020 e 2021. Também solicito aos 
mesmos o número de crianças inscritas que não foram atendidas nesse ano, que 
ficaram na lista de espera nos anos 2016, 2020 e 2021. 
 
Req. 975/2021 – Solicita ao Poder Executivo/Trânsito e Obras saber o motivo 
pelo qual ainda não foi reconstruída a parada de ônibus junto ao Colégio São 
Bento na ERS 413, a qual foi destruída em acidente automobilístico. Esse é um 
abrigo muito utilizado por pessoas do bairro, estudantes e trabalhadores, que 
sofrem e ficam sujeitos às intempéries do tempo. 
 
Solicita ao Departamento de Trânsito e obras, que arrume a parada na Av. Sen. 
Alberto Pasqualini na frente do Mc Donalds, do outro lado da Av. O teto está 
furado e ela não tem proteção lateral e nem de fundos, molhando os usuários 
em dias de chuva. 
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Solicita à Obras, carga de brita na Rua Nilson Inácio Lenz, no bairro Moinhos 
Dágua; 
 
Solicita à Secretaria dos Esportes, que instale uma cesta de basquete na Praça da 
Rua Fabio Britto de Azambuja no bairro São Cristovão; 
 
Solicita à Obras e ao Meio Ambiente, em caráter de urgência, mais lixeiras ao 
longo da Av. Auri Sturmer. Os canteiros estão atrolhados de lixo pois as lixeiras 
existentes não dão conta do lixo nelas depositado. 
 
Solicita ao Executivo, que estude a possibilidade do lixo ser recolhido em todas 
as ruas do Bairro Moinhos Dágua a exemplo dos outros bairros. Por exemplo a 
Av. Auri Sturmer fica abarrotada de lixo nos canteiros pois as lixeiras não 
vencem o volume depositado; 
 
Solicita à Secretaria de Obras e Saúde, que façam os devidos reparos nos 
corrimãos das escadas externas do Posto de Saúde do São Cristóvão. Os 
corrimãos estão completamente soltos, se tornando um perigo para os usuários. 
 
Solicita à obras, carga de brita na Rua Aloisio Lenz, na altura do nº 862, no 
bairro Moinhos Dágua; 
 
Solicita à Obras, recolocação dos paralelepípedos do calçamento na rua 
Cristiano Grun, nº 156 no bairro Florestal. A Corsan retirou os paralelepípedos 
e não recolocou. 
 
Solicita à Obras, que tape 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, na 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 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. 
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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. 
 
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 na ERS 
413, nº 6769. Recentemente houve acidente, destruindo 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, 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 do 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 
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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, 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, nº 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. 976/2021 e Ind. 147) 
 
Req. 976/2021 – Solicita espaço no Expediente para falar sobre: 
 
Esgoto 
Saúde 
Iluminação 
Pavimentação 
Meio ambiente 
 
Solicita ao Poder Executivo, a reforma do piso externo das câmaras mortuárias 
de Lajeado no Bairro Florestal. 
 
Solicita ao Poder Executivo, a manutenção do calçamento na rua Otávio 
Trierweiler com a esquina Estácio de Sá. 
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Solicitando a conclusão da obra de calçamento e bueiro na rua Tereza Irena 
Schneider no Bairro Campestre.  
 
ANA RITA DA SILVA AZAMBUJA (Req.  977 e 978/2021) 
 
Req. 977/2021 – Solicita ao Poder Executivo,  a criação da função honorífica 
de Prefeito da Praça do Município de Lajeado, com as seguintes atribuições: 
I - zelar pelo cuidado de todos os equipamentos públicos contidos na praça; 
II - acompanhar os serviços de limpeza, roçada e jardinagem executados pelo 
município ou por parceiros, comunicando os casos em que ele não estiver 
adequadamente prestado; 
III - comunicar ao Município problemas com iluminação pública, pichações e 
outros fatos considerados relevantes; 
IV - realizar busca ativa por parcerias; 
V - comunicar ao Município eventuais descumprimentos em termos de doação 
ou de adoção; 
O Município deverá colocar à disposição do Prefeito da Praça um canal 
específico de comunicação, que ficará responsável pelo recebimento e 
direcionamento dos temas para as secretarias municipais gestoras dos serviços. 
A escolha do Prefeito da Praça deverá ocorrer dentre os candidatos que se 
apresentarem mediante inscrição espontânea ou chamamento público 
promovido pelo Município, de acordo com critérios estabelecidos em 
regulamento próprio. 
O Prefeito da Praça deverá ser designado mediante portaria publicada no 
Diário Oficial Eletrônico, no site e nas redes sociais da Prefeitura, sendo a sua 
função não remunerada e sem vínculo jurídico com o Município. 
 
Req. 978/2021 – Solicita ao Poder Executivo a elaboração de Lei Municipal que 
dispõe sobre o Plano Municipal da Juventude de Lajeado e, para tal, segue em 
anexo Anteprojeto de Lei que pode servir como base para a elaboração da Lei. 
Esta proposta decorre da necessidade de planejar as ações futuras do Poder 
Público Municipal na área da juventude, garantindo uma maior e melhor 
qualidade de atuação. Essencialmente, o Plano Municipal da Juventude consiste 
num conjunto de elementos, diretrizes e objetivos estratégicos que servirão de 
orientação para o Poder Público Municipal na elaboração, execução e 
monitoramento das ações direcionadas aos segmentos juvenis. 
 
DEOLÍ GRÄFF (Req. 979 e 991/2021) 
 
Req. 979/2021 – Solicita espaço no Expediente para falar sobre: 
 
Patrimônio 
Meio Ambiente 
Trânsito 
Campanha Julho sem Plástico 
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Req. 991/2021 – Solicita à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento 
e Sustentabilidade, as seguintes informações: 
Existe um levantamento das vertentes localizadas nas áreas do entorno do 
Parque de Eventos/Rodeios de Lajeado, no Bairro Floresta? 
Se existe, solicitamos uma cópia deste documento de estudo; 
Dentro do Plano Diretor de Lajeado, existe um controle de limite de altura para 
edificações nas áreas do entorno do Parque de Eventos/Rodeios de Lajeado, no 
Bairro Floresta? A preocupação é com a quantidade de esgoto que será gerado e 
que contaminará o manancial hídrico desta área.  
 
PAULA THOMAS (Req. 980 e 999/2021)  
 
Req. 980/2021 – Solicita espaço no expediente para falar sobre: 
 
Saúde, desenvolvimento, educação, concessão das rodovias Estaduais, obras 
rodoviárias e projetos de lei que dão entrada nessa casa. 
 
Req. 999/2021 – Solicita ao Poder Executivo/Secretaria da Saúde: Que sejam 
colocadas poltronas na sala de espera da UPA, os bancos hoje lá existentes não 
permitem uma boa acomodação para uma pessoa que está enferma, acredito 
que não ser um investimento alto para o município, mas que faria a diferença 
na vida das pessoas que utilizam a unidade. Ao mesmo tempo tem como 
posicioná-las de uma maneira q possa haver o distanciamento necessário, não 
havendo ser preciso o uso de fitas para fazer a demarcação como está sendo 
feito hoje. 
 
ANTÔNIO MARCOS SCHEFER (Req. 981 e 982/2021 e Ind. 148) 
 
Req. 981/2021 – Solicita ao Poder Executivo/Sr. Prefeito Municipal, SEAD  que 
seja estudada a possibilidade da prefeitura fazer um projeto encaminhando um 
auxílio financeiro para a Associação de Moradores do bairro Santo André, para 
que esta possa adquirir utensílios, visto que a nova administração, informa que 
nem pratos ou talheres a mesma possui para atender a comunidade. 
 
Req. 982/2021 – Solicita ao Poder Executivo/Sr. Prefeito Municipal/ para que 
seja feita a contratação de mais Dentistas para fazerem atendimentos nos postos 
de saúde do município, visto que são inúmeras as reclamações que chegaram 
de moradores a este vereador, afirmando que por haver poucos profissionais, os 
mesmos necessitam aguardar para serem atendidos em outros postos de saúde, 
o que gera transtornos a todos, pois como a fila de espera já está extensa a 
demora para conseguir uma consulta é grande. 
 
SAURB: solicitando o recolhimento de lixo verde nos endereços citados abaixo: 
Na Rua Delfino Costa em frente à residência nº207 no bairro Conservas. 
Na Rua Ernesto Guilherme Berner proximidades da residência nº57 no bairro 
Florestal. 
 



Página 10 de 14 
 

SEOSP: solicitando a colocação de lâmpada no poste localizado na Rua Antônio 
Altair Dossena, em frente ao sobrado 4 do nº251, no bairro Floresta. 
 
MÁRCIO DAL CIN (Req. 983/2021 e Ind. 151) 
 
Req. 983/2021 – Solicita espaço no expediente do dia 20 de julho de 2021 para 
falar sobre os assuntos descritos a seguir: 
 
ERS 130; 
RECAPIAMENTOS; 
FAIXA ELEVADA; 
QUEBRA-MOLAS. 
 
Solicita que seja oficiado para a Secretaria da Agricultura de Lajeado para 
realizar os serviços recolhimento de lixo verde – galhos de árvores, localizado 
na rua Duque de Caxias, em frente ao nº 1164 - Centro. 
 
CARLOS EDUARDO RANZI (Req. 984, 985, 986, 987, 988/2021 e Ind. 149) 
 
Req. 984/2021 – Solicita à Secretaria de Obras, o número do protocolo e o 
andamento do mesmo, no qual é solicitada a pavimentação comunitária da Rua 
João Weiler Klein, no Bairro Moinhos D’Àgua. 
 
Req. 985/2021 – Solicita à Secretaria da Educação, o retorno do horário normal 
de atendimento dos Projetos Vida. 
 
Req. 986/2021 – Solicita ao Departamento de Trânsito, que sejam tomadas as 
devidas providências quanto aos expedientes 31936/2014 e 15658/2016, que 
tratam da segurança e melhoria do fluxo de veículos da Rua Pinheiro Machado, 
no Bairro Centro. Pedimos prioridade devido aos acidentes que estão ocorrendo 
no local. 
 
Req. 987/2021 – Solicita à Secretaria da Saúde, a relação de microáreas de cada 
bairro. Solicita também a relação de bairros que não possuem agente 
comunitário de saúde e quando está carência deve ser suprida. 
 
Req. 988/2021 – Solicita espaço para falar sobre a falta de medicamentos na 
Farmácia Escola. 
 
Solicita à Secretaria de Obras, recuperação do pavimento com o nivelamento do 
próprio pavimento, evitando jogar massa asfáltica, na Rua Waldemar Schossler, 
no Bairro Moinhos D’Àgua. A via está com muitos buracos e desníveis que 
estão danificando os veículos e gerando risco de acidentes. 
 
Solicita à Secretaria de Obras, verificar a possibilidade de colocar camada 
asfáltica na Rua Waldemar Schossler, no Bairro Moinhos D’Àgua. 
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Solicita ao Departamento de Trânsito, uma sinaleira de pedestres ao lado do 
Posto Faleiro, na Av. Benjamin Constant, Centro. 
 
JONES BARBOSA DA SILVA ( VAVÁ )Req. 992, 993, 994, 995, 996, e Ind. 150) 
 
Req. 992/2021 – Solicita espaço para falar sobre. 
 
Educação 
Saúde publica 
Pavimentação comunitária 
Vacinação 
Covid-19 
Comércio 
Cesta básica 
Autismo 
Transporte Publico 
Defesa civil 
Escrituras da extinta COHAB 
UTI pediátrica 
Escolas estaduais 
Clinicas geriátricas 
 
Req. 993/2021 – Solicita a Secretaria de Educação vaga de creche para a criança 
Helena Maria Ritter da Silva, data de nascimento 09/06/2020, mãe Karine Ritter 
da Luz, a vaga foi solicitada para a creche Criança Alegre, na data de 
25/06/2021. 
 
Req. 994/2021 – Solicita ao Executivo que o mesmo faça a contratação 
temporária de agentes de saúde para preencher as vagas das unidades de Saúde 
de cada bairro que hoje se encontra sem profissional que faça a aplicação de 
vacinas na população, devido as mesmas terem sido direcionadas para atuarem 
na aplicação de doses da Vacina covid-19. 
 
Req. 995/2021 – Solicita a Secretaria de Saúde a contratação de Fonoaudióloga e 
profissional capacitado em Terapia Ocupacional para atuarem junto ao CAPS 
Lajeado. 
 
Req. 996/2021 – Encaminha ao Poder Executivo Ante projeto de lei que Institui e 
define diretrizes para a Política Pública “Menstruação sem Tabu”, de 
Conscientização sobre a menstruação e a Universalização do Acesso a 
Absorventes Higiênicos, no âmbito do Município de Lajeado/RS, na forma que 
indica. 
 
Solicita uma carga de terra para o endereço Rua Vinicius Kunzler, número 539, 
Bairro Conventos, no Loteamento Ibiza. 
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Solicita  patrolamento e colocação de brita na Rua Wilibaldo Eckhardt parte sem 
pavimentação, no Bairro Igrejinha. 
 
Solicita colocação de poste e lâmpada na esquina da rua Ametista no 
entroncamento com a rua Wilibaldo Eckardt, no Bairro Igrejinha. 
 
Solicita manutenção da iluminação pública, na rua Henrique C Becker, no 
Bairro Igrejinha. 
 
Solicita troca de lâmpada queimada rua Thereza Irena Schneider nº 183, casa 02, 
Bairro Campestre. 
 
Solicita colocação de brita, na rua jade ao lado do salão da Comunidade. 
 
Solicita a limpeza dos Bueiros na rua Carlos Gomes e Mem de Sá Bairro 
Centenário. 
 
Solicita patrolamento e colocação de Brita na rua Mem de Sá, no Bairro 
Centenário. 
 
Solicita patrolamento e melhorias na via com colocação de brita, na Rua Padre 
Nobrega, no Bairro Centenário. 
 
Solicita manutenção e limpeza da praça, manutenção dos brinquedos, 
localizada na Rua Carlos Chagas, no Bairro Centenário. 
 
Solicita manutenção na pista de caminhada, os paralelepípedos estão se 
deslocando, localizada na Rua Carlos Chagas Bairro Centenário. 
 
Solicita a Secretaria do Meio Ambiente que o caminhão que faz o recolhimento 
do lixo na cidade de Lajeado, inclua na sua rota a Rua Werno Datch, Bairro 
Imigrando. Os moradores reclamam que não tem coleta de lixo nesta rua 
somente em ruas distantes desta. 
 
Solicita ao Departamento de Trânsito que se faça a repintura da faixa de 
segurança e quebra- molas em frente à creche Sabor de Infância, no Bairro 
Igrejinha 
 
Solicita recolhimento de galhos e uma poda na árvore que fica no endereço Rua 
Henrique Carlos Becker, no Bairro Igrejinha, número 300. 
 
Solicita poda de árvore que está na calçada, os galhos estão caindo nos carros, 
na Rua Expedicionários do Brasil, nº 448, no Bairro Americano. 
 
Solicita o recolhimento de lixo verde, que foi depositado na calçada da APAE, 
árvores podadas e os galhos jogados na calçada. 
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Solicita recolhimento de lixo verde na Rua Rio de janeiro, número 721,Bairro 
Santo André. 
 
Solicita recolhimento de móveis e lixo verde na Rua Henrique Lottermann, no 
bairro Moinhos d’Agua, número 85. 
 
Solicita recolhimento de lixo verde na Rua Sergipe, nº 68, no Bairro São 
Cristóvão. 
 
Solicita o recolhimento de lixo verde Rua Eduardo Theodoro Stroher, número 
78, no Bairro Centenário. 
 
Solicita recolhimento de lixo verde, na Rua Eduardo Theodoro Stroher, número 
42, no bairro centenário. 
 
Solicita recolhimento de lixo verde na Rua Eduardo Theodoro Stroher, número 
90, no bairro Centenário. 
 
Solicita recolhimento de lixo verde, na Rua Carlos Gomes, esquina Mem de Sá, 
no Bairro Centenário. 
 
Solicita recolhimento de lixo verde, na Rua Padre Nobrega, esquina com Rua 
Mem de Sá. 
 
Solicita recolhimento de lixo verde, na rua Carlos Gomes, esquina com a rua 
Carlos de Andrade, no Bairro Centenário. 
 
Solicita o recolhimento de lixo verde, na Rua Joaquim de Macedo, em frente ao 
número 190, no Bairro Centenário. 
 
Solicita o recolhimento de lixo verde, na Rua Manoel Bandeiras, em frente a 
parte nova da EMEF Guido Arnoldo Lermen. 
 
Solicita o recolhimento de lixo verde Rua Manoel Bandeira, número 327, no 
Bairro Centenário. 
 
Solicita a Secretaria de Saúde o conserto do corrimão da rampa que dá acesso a 
unidade de saúde do bairro São Cristóvão. 
 
Solicita a Secretaria de Obras que seja concluída a calçada na Rua Rio grande do 
Sul que liga os Bairros Santo André e Campestre, fazendo-se valer do projeto 
zeladoria de Calçadas. 
 
ISIDORO FORNARI NETO (Req. 997/2021) 
 
Req. 997/2021 – Solicita espaço no Expediente para se manifestar sobre: 
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BR 386 
RS 130 e 453 
Saúde 
 
HEITOR LUIZ HOPPE (Req. 998/2021) 
 
Req. 998/2021 – Solicita espaço no expediente para manifestação em relação aos 
assuntos abaixo: 
 
ERS 421 – Antiga Rua Pedro Theobaldo Breitenbach; 
Sistema de lixeiras e recolhimento de lixo; 
UTI pediátrica no HBB. 
 
SERGIO LUIZ KNIPHOFF e LORIVAL EWERLING DOS SANTOS 
SILVEIRA (Req. 969/2021) 
 
Req. 969/2021 – Solicita à Mesa Diretora desta Casa Legislativa que acione a 
Comissão de Educação, Saúde, Meio Ambiente e Ação Social, presidida pela 
vereadora Ana Rita da Silva Azambuja, para a realização de uma audiência 
pública, convocando STHAS e Sec. Obras. A necessidade dessa audiência se 
torna urgente para esclarecimentos sobre esgoto a céu aberto despejado em 
córrego que desemboca no Rio Taquari. Moradores instalados na área destinada 
aos catadores e recicladores, oriundos das margens ERS-130, denunciaram esse 
crime ambiental. Nas imediações dessas casas, percebe-se esgoto a céu aberto, 
gerando mau cheiro, iminência de doenças, além de possível crime ambiental 
cometido no local. A localização dessa área está em um acesso aberto entre as 
casas transferidas e a Rua Roque Biassu dos Santos no bairro Santo Antônio. 
************************************************************************************ 
    Sala Presidente Tancredo de Almeida Neves,  20 de  julho de 2021. 
 

 


