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     CÂMARA DE VEREADORES DE LAJEADO 
          Estado do Rio Grande do Sul 

 Sessão Ordinária realizada no dia   31/08/2021 

      BOLETIM Nº  035-01/2021 

               E X P E D I E N T E 

************************************************************************************ 
PODER EXECUTIVO:  
 
 - PL Nº 073-01/2021 -  Autoriza o Poder Executivo Municipal a receber, na 
forma de dação em pagamento, uma área de terrenos urbana de propriedade de 
Semilda Schneider. 
 
- PL Nº 075-01/2021 – Autoriza a contratação temporária de excepcional 
interesse público de 01 (um) monitor de creche. 
 
- PL Nº 76-01/2021 -  Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício 
de 2022. 
 
- Ofício nº 529-01/2021 –  Em atenção ao ofício 718/2021 da vereadora Ana Rita 
da Silva Azambuja a Secretaria de Educação encaminha as informações 
requeridas pela nobre Vereadora. 
 
- Ofício nº 535-01/2021 –  Em atenção ao ofício 729/2021 do vereador Jones 
Barbosa da Silva, ao ofício 737/2021 do vereador Carlos Eduardo Ranzi e ao 
ofício 743/2021 da vereadora Paula Thomas.Em atenção ao ofício 729/2021, a 
Secretaria da Saúde (SESA) informa que a médica pediatra que atende junto a 
ESF Santo Antônio foi afastada por estar gestante, de acordo com a Lei Federal 
nº 14. 151/2021, sendo que está em andamento processo para contratação de 
outro profissional. Além disso, a SESA ressalta que as situações que demandam 
atendimento de urgência ou emergência devem ser encaminhadas à Unidade de 
Pronto Atendimento - UPA. Quanto ao ofício 737/2021, a SESA informa que os 
hospitais de referência em cirurgias eletivas para Lajeado são: Hospital Arroio 
do Meio, Hospital Estrela Rede Divina Providência e Hospital Ouro Branco 
Teutônia, conforme Resolução CIR 412/2013 Já em relação ao ofício 743/2021, a 
SESA informa que os médicos que atuam na UPA trabalham em regime de 
plantão, normalmente de doze horas. A Unidade atende 24 horas por dia, sete 
dias por semana e conta com quatro médicos durante o dia e dois durante a 
noite. Além disso, a SESA esclarece que os profissionais que lá atuam não 
possuem escala fixa, pois os mesmos também trabalham em outros locais. 
 
- Ofício nº 538-01/2021 –  Em atenção aos ofícios 752, 753 e 773/2021 do 
vereador Lorival Ewerling dos Santos Silveira, ao ofício 755/2021 do vereador 
Sergio Luiz Kniphoff, aos ofícios 758 e 759/2021 da vereadora Ana Rita da Silva 
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Azambuja, ao oficio 761/2021 da vereadora Paula Thomas, aos oficios 762, 763 e 
774/2021 do vereador Antônio Marcos Schefer, aos ofícios 765 e 766/2021 do 
vereador Carlos Eduardo Ranzi e aos ofícios 768, 769, 770 e 771/2021 do 
vereador Jones Barbosa da Silva. Administração Municipal agradece as 
indicações e informa que as mesmas foram encaminhadas às Secretarias 
competentes para conhecimento e providências cabíveis. 
 
- Ofício nº 537-01/2021 –  Em atenção ao oficio 756/2021 do vereador Ederson 
Fernando Spohr, a Secretaria de Educação (SED) informa que o número de 
vagas nas Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEls), abrangendo a faixa 
etária de 04 meses a 5 anos e 11 meses (creche e pré-escola), em 2020 foi de 3.343 
vagas e em 2021 é de 3.456 vagas. 
 
- Ofício nº 539-01/2021 –  Em atenção ao oficio 760/2021 do vereador Deolí 
Gräff a Secretaria do Meio Ambiente, Saneamento e Sustentabilidade informa 
que não existe levantamento de vertentes que porventura se localizem nas áreas 
do entorno do Parque Municipal de Eventos, localizado no Bairro Floresta. 
Quanto ao limite de altura para edificações nas áreas do entorno do Parque de 
Eventos/Rodeio, a Secretaria do Planejamento, Urbanismo e Mobilidade 
informa que, conforme mapa de zoneamento do Plano Diretor, Lei 11.052/2020, 
a altura máxima permitida é 9,00 metros, sendo permitido mais 2,00 metros 
para a acomodação de telhado, sendo o zoneamento Z4. 
 
- Ofício nº 540-01/2021 –  Em atenção ao oficio 785/2021 do vereador Antônio 
Marcos Schefer a Secretaria da Saúde (SESA) informa que existem 
consultas/dia em todas as Unidades de Saúde. O paciente que não tem consulta 
agendada e solicita consulta/dia passa pela triagem, onde seu quadro de saúde 
é avaliado e, havendo necessidade, o mesmo é encaminhado para a 
consulta/dia. A SESA ressalta que os casos de urgência e emergência devem ser 
encaminhados diretamente à Unidade de Pronto Atendimento 24h - UPA, que 
possui estrutura adequada para prestar estes tipos de atendimento. 
 
- Ofício nº 541-01/2021 –  Em atenção aos ofícios 777 e 778/2021 do vereador 
Adriano Rosa dos Santos, aos oficios 779, 780 e 782/2021 da vereadora Ana Rita 
da Silva Azambuja, aos ofícios 784 e 786/2021 do vereador Antônio Marcos 
Schefer, aos oficios 787 e 788/2021 do vereador Ederson Fernando Spohr, aos 
oficios 790, 792, 793 e 794/2021 do vereador Carlos Eduardo Ranzi, aos ofícios 
795 e 797/2021 do vereador Lorival Ewerling dos Santos Silveira e aos ofícios 
798 e 799/2021 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. 
****************************************************************************** 
MÁRCIO DAL CIN (Projeto de Lei CM nº 058-01/2021)  
 
Projeto de Lei CM nº 058-01/2021 - Dispõe sobre a instalação em praças e 
parques públicos de brinquedos adaptados e equipamentos especialmente 
desenvolvidos para lazer e recreação de crianças com deficiência e/ou 
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portadoras de mobilidade reduzida e necessidades especiais, no âmbito do 
Município de Lajeado e dá outras providências. 
  
DEOLÍ GRÄFF e MOZART PEREIRA LOPES (Projeto de Lei CM nº 059-
01/2021)  
 
Projeto de Lei CM nº 059-01/2021  -  Inclui o conteúdo sobre cultura 
tradicionalista nas EMEFs e dá outras providências.   
****************************************************************************************** 
MESA DIRETORA (Req. 1202/2021) 
  
Req. 1202/2021 - Mesa Diretora solicita autorização ao Plenário desta Casa 
Legislativa para designar, nos termos do Artigo 88, Inciso II, letra b do 
Regimento Interno combinado com o Artigo 27 de Lei Orgânica Municipal, o 
Vereador Isidoro Fornari Neto, Presidente do Poder Legislativo de Lajeado, 
para viagem a Brasília nos dias 14 e 15 de setembro para representar a Câmara 
de Vereadores, em funções de interesse do Município; tais como: 
Dia 14/09/2021 - Audiência com o Presidente do INSS, Dr. Leonardo José 
Rolim Guimarães, referente a negociação do prédio do INSS; 
Audiência com o Coronel Lucas, Secretário Nacional da Defesa Civil; referente 
as microrregiões em casos de eventos adversos; 
Dia 15/09/2021 – Agenda na Força Nacional em Brasília, para tratar assuntos 
referente a Segurança Pública. 
  
MOZART PEREIRA LOPES (Req. 1203 e 1206/2021) 
  
Req. 1203/2021 – Solicita à Mesa Diretora espaço para falar sobre a saúde, 
educação e obras realizadas no município de Lajeado. 
  
Req. 1206/2021 – Solicita a Mesa Diretora que convide para fazer Uso da 
Tribuna desta Casa, o Sr. Régis Luiz Diersmann, para explanar acerca do 
crematório. 
  
LORIVAL EWERLING DOS SANTOS SILVEIRA (Ind. 181) 
  
Solicitamos à Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Turismo e Agricultura 
(SEDETAG), para que providencie o recolhimento de lixo verde na Rua 
Natalício Heineck no Bairro Florestal. 
  
Solicitamos à Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, para que providencie o 
conserto do asfalto na Avenida Alberto Pasqualini em frente a Paróquia no 
Bairro São Cristóvão, devido ao risco de acidentes. 
  
Solicitamos à Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, para que providencie o 
conserto do asfalto na Rua Otelo Rosa, antes de chegar na Avenida Alberto 
Müller no Alto do Parque. 
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Solicitamos à Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, o conserto do asfalto na 
Rua Henrique Stein Filho número 812, devido ao grande risco de acidentes. 
  
Solicitamos à Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, para que verifique as 
calçadas de passeio na ponte da Rua Henrique Stein Filho, pois ela está em 
desacordo com a rua saindo fora da ponte direto no Arroio Saraquá. 
  
ALEX SCHMITT (Req. 1204/2021) 
  
Req. 1204/2021 – Solicita espaço para falar sobre os seguintes assuntos: 
 Educação; 
Desburocratização; 
Regularização fundiária; 
Fiscalização; 
Covid; 
Bens públicos; 
Licenciamento urbanístico; 
PPP; 
Liberdade de trabalho – PL 072; 
Economia. 
  
ADRIANO ROSA DOS SANTOS (Req. 1205 e 1225/2021) 
   
Req. 1205/2021 – Solicita espaço no Expediente para falar sobre: 
  
Obras; 
Licitações 
  
Req. 1225/2021 – Solicita ao Poder Executivo, Sr. Prefeito Municipal uma faixa 
elevada a pedido de familiares e moradores do local devido ao alto fluxo de 
veículos e o Acidente que ocorreu em frente à loja Zanatta Materiais de 
Construção na rua Silva Jardim, nº 185. 
  
SERGIO LUIZ KNIPHOFF (Req. 1207, 1221 e 1222/2021) 
  
Req. 1207/2021 – Requerer espaço para falar sobre os seguintes temas: 
  
Cenário político atual; 
Abertura do comércio aos domingos; 
Perdas dos direitos trabalhistas; 
Desigualdade socioeconômica. 
  
Req. 1221/2021 – Solicita ao Poder Executivo Municipal e para a Secretaria de 
Saúde, cobrando explicações e posicionamento sobre o pedido de afastamento 
das servidoras gestantes no município de Lajeado. 
Diante do risco e das incertezas em relação a Covid-19, o resguardo de mães 
gestantes durante a pandemia se faz necessário. Em estudo publicado na JAMA 
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Pediatrics, em 22 de abril de 2021, aponta que as mulheres grávidas que foram 
infectadas pela Covid-19, têm maiores chances de ir para a UTI, ter pré-
eclâmpsia, infecções e outras complicações. A pesquisa contou mais de 2 mil 
mulheres grávidas diagnosticadas com a Covid-19 de 18 países. 
O Gabinete recebeu vários contatos de mães aflitas, preocupadas com essa 
questão. Abaixo, compartilhamos o texto de uma dessas mães que deixou seu 
questionamento pelas redes sociais do vereador: “hoje lhe procuro como 
servidora do Município de Lajeado! Atualmente sou concursada com monitora 
e sou gestante! Estou a mais de 2 meses aguardando uma resposta do nosso 
prefeito para o afastamento das servidoras gestantes, entendendo o risco que é 
estar trabalhando com crianças pequenas em tempos de Pandemia! No meu 
caso trabalho com uma turma de crianças de 2 anos e o senhor como pediatra 
sabe da dificuldade que é manter uma criança de 2 anos afastada respeitando o 
espaço do outro. Sei que o assunto já foi pautado na câmara de vereadores, mas 
me parece que caiu no esquecimento, infelizmente!” 
Aguardamos de forma urgente um posicionamento do poder público de 
Lajeado para a questão apresentada. 
  
Req. 1222/2021 – Solicita ofício a SECEL, juntamente ao Clube Esportivo 
Lajeadense e a Associação Lajeado de Futsal (ALAF) com os seguintes 
questionamentos: 
a) quantos projetos sociais são desenvolvidos pela entidade; 
b) qual a faixa etária abrangida, quantas crianças e quais são os recursos e 
subsídios que recebem os que participam dos projetos sociais; 
c) onde são realizadas as atividades desenvolvidas pelos projetos (bairros, 
quadras, campos) em Lajeado ou região; 
d) quem são os profissionais responsáveis pelos projetos e quais as áreas de 
atuação; 
e) qual a dinâmica e acompanhamento proposto pelo programa as crianças que 
envolvidas nos projetos sociais; 
f) as escolinhas de futebol cobram mensalidade dos demais alunos e qual o 
valor mensal. 
  
ANA RITA DA SILVA AZAMBUJA (Req. 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213 e 
1223/2021) 
  
Req. 1208/2021 – Solicita ao Poder Executivo que empreenda esforços no 
sentido de integrar a Rede de Cidades Criativas da Unesco. 
A Rede de Cidades Criativas da Unesco tem por objetivo favorecer a 
cooperação entre cidades que consideram a criatividade como um fator 
estratégico para o desenvolvimento sustentável, em seus aspectos econômicos, 
sociais, culturais e ambientais. As cidades que aderem à Rede comprometem-se 
a compartilhar boas práticas e a desenvolver parcerias para promover as 
indústrias da cultura e da criatividade no âmbito de seus planos de 
desenvolvimento urbano. 
Atualmente, dez cidades brasileiras fazem parte da Rede Mundial de Cidades 
Criativas da Unesco, que, desde 2004, reconhece mundialmente esforços de 
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cidades para colocar a economia criativa, por meio de projetos turísticos e 
culturais, no centro de planos de desenvolvimento urbano. São elas: Belém 
(PA), Florianópolis (SC), Paraty (RJ) e Belo Horizonte (MG), no campo da 
gastronomia; Brasília (DF), Curitiba (PR) e Fortaleza (CE), em design; João 
Pessoa (PB), em artesanato e artes populares; Salvador (BA), na música; e 
Santos (SP), no cinema. 
  
Req. 1209/2021 – Solicita ao Poder Executivo,  cópia do documento que 
estabeleceu parceria do Município com o Jeep Club para utilização de veículos 
em ações de mitigação de situações de emergências causadas por desastres 
naturais. 
  
Req. 1210/2021 – Solicita o envio de Anteprojeto de Lei (anexo) ao Poder 
Executivo o qual Institui o Programa Municipal de Incentivo ao 
Desenvolvimento de Setores Estratégicos de Alta Tecnologia no Município de 
Lajeado. 
O objetivo da proposta é fomentar o desenvolvimento de empresas de base 
tecnológica e instituições de ciência e tecnologia e de difundir a cultura do 
conhecimento e inovação de setores estratégicos de alta tecnologia.  
Consideram-se setores estratégicos de alta tecnologia: 
Fabricação e desenvolvimento em sistemas de telecomunicações; 
Fabricação de equipamentos e serviços de informática; 
Pesquisa e desenvolvimento tecnológicos; 
Design em sistemas de tecnologia; 
Laboratórios de ensaios e testes de qualidade; 
Instrumentos de precisão e de automação industrial; 
Biotecnologia, nanotecnologia, novos materiais, tecnologias em saúde e em 
meio ambiente; e 
Outros setores produtivos, quando seus produtos ou serviços forem 
considerados atividades tecnológicas inovadoras. 
  
Req. 1211/2021 – Solicita ao Poder Executivo que avalie a possibilidade de 
ampliar o valor do repasse financeiro à Vovolar, tendo em vista as dificuldades 
enfrentadas pela entidade com a queda de doações em razão da pandemia. 
  
Req. 1212/2021 – Solicita à Associação dos Municípios do Vale do Taquari para 
que estude a possibilidade de estabelecer ações com objetivo de fortalecer e 
incentivar o cicloturismo na região, atividade de uso da bicicleta que une lazer, 
mobilidade e natureza. 
  
Req. 1213/2021 – Solicita ao Poder Executivo e à Stacione Rotativo,  cópia do 
trecho do contrato / licitação no qual permite à empresa utilizar motocicleta 
para fiscalizar a utilização das vagas do estacionamento rotativo. 
  
Req. 1223/2021 – Solicita à Secretaria de Segurança Pública providências quanto 
aos assaltos que estão ocorrendo nas imediações do viaduto de acesso à cidade 
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pelo bairro São Cristóvão. Sendo assim, solicito melhorias na iluminação 
pública do local bem como a remoção de eventuais barreiras que dificultam a 
visão do ambiente por parte das pessoas que por ali passam, e beneficiam as 
ações dos bandidos. 
  
DEOLÍ GRÄFF (Req. 1214/2021) 
   
Req. 1214/2021 – Solicita espaço no Expediente para falar sobre: 
  
Educação 
Cultura 
Saúde 
Meio Ambiente 
  
CARLOS EDUARDO RANZI (Req. 1215, 1216, 1217, 1218 e 1219/2021) 
  
Req. 1215/2021 – Solicita ao Departamento de Trânsito, que seja disponibilizada 
uma linha direta, 24hs por dia, para contato com fiscais de trânsito em caso de 
sinistros e denúncias. 
  
Req. 1216/2021 – Solicita o envio de ofício à Mesa Diretora, solicitando que 
informe no site da Câmara de Vereadores, quando houver alteração de uma Lei. 
Sugiro que seja adicionado um link para direcionar a população para a Lei que 
sofreu alteração, a exemplo da Câmara de Vereadores de Penha/SC. 
  
Req. 1217/2021 – Solicita à Secretaria da Educação, a possibilidade implantação 
do Projeto Vida, no Bairro São Bento. 
  
Req. 1218/2021 – Solicita o envio de ofício à Univates e Secretaria da Saúde, 
solicitando atendimento especializado aos portadores de Fibromialgia. 
  
Req. 1219/2021 – Solicita espaço para falar sobre a visita a Escola Porto Novo e 
eventos no Parque Professor Theobaldo Dick. 
  
MÁRCIO DAL CIN (Req. 1224/2021 e Ind. 182) 
  
Req. 1224/2021 – Solicita espaço no expediente do dia 31 de agosto de 2021 para 
falar sobre os assuntos descritos a seguir: 
  
PROJETO DE LEI - COMERCIÁRIOS; 
CORSAN; 
SAÚDE; 
EDUCAÇÃO; 
MEIO AMBIENTE; 
CRIE SMART CITIES. 
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Solicita a Secretaria de Obras e Serviços de Lajeado, para realizar a CONSERTO 
E TROCA DE LÂMPADAS, localizado no endereço na Rua Ceará, nº 688, São 
Cristóvão. 
A Solicitação deve-se a pedido de moradores, devido à má iluminação pública, 
colocando pedestres e moradores vizinhos numa situação de risco. 
  
Solicita a Secretaria de Obras e Serviços de Lajeado, para realizar o CONSERTO 
E MANUTENÇÃO DE BRINQUEDOS NA ÁREA DE LAZER, localizado na 
PRAÇA bairro CONVENTOS. 
Diante do exposto, em relação ao pleito solicitado, requer que seja dado retorno 
a esta Casa Legislativa. 
  
Solicita a Secretaria de Obras e Serviços de Lajeado, para realizar a CONSERTO 
E TROCA DE LÂMPADAS, localizado no endereço na Rua Frederico Henrique 
Jaeger, nº 843, chegando no final da rua Tiradentes, bairro Centro. 
A Solicitação deve-se a pedido de moradores, devido à má iluminação pública, 
colocando pedestres e moradores vizinhos numa situação de risco. 
  
Solicita a Secretaria do Meio Ambiente de Lajeado, para realizar a troca das 
lixeiras situadas na rua nª Srª da Conceição, nº 414, Conservas. 
Esta demanda é a pedido dos moradores, tendo em vista que as atuais lixeiras 
estão danificadas. 
  
Solicita a Secretaria de Obras e Serviços de Lajeado, para realizar a CONSERTO 
E TROCA DE LÂMPADAS, localizado no endereço na Rua Irmão Emílio 
Conrado, nº 1150, em frente ao Prédio Solar Moinhos, bairro Moinhos. 
A Solicitação deve-se a pedido de moradores, devido à má iluminação pública, 
colocando pedestres e moradores vizinhos numa situação de risco. 
  
PAULA THOMAS (Req. 1226/2021) 
  
Req. 1226/2021 – Solicita espaço no expediente para falar sobre: 
  
CRIE Smart Cities - Cidades Inteligentes – Univates, Setembro Verde, Liberdade 
Econômica e Dados do IBGE. 
 
 ANTÔNIO MARCOS SCHEFER (Req. 1227 e 1228 /2021 e Ind. 183) 
  
Req. 1227/2021 – Solicita ao Poder Executivo/ Prefeito Municipal/Expresso 
Azul de Transporte SA a pedido dos usuários; 
  
Que seja colocada uma linha para fazer o percurso do bairro Centro ao bairro 
Conventos após as 19:30hs, tendo em vista que as pessoas que trabalham neste 
horário têm dificuldades para retornar para suas casas no final do turno. 
Urgentemente que seja disponibilizada uma linha nos horários das 18hs e 19hs 
que faça acesso entre todos os bairros do município, principalmente o bairro 
jardim do Cedro e o Conservas com a Escola Érico Veríssimo no bairro São 
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Cristóvão, e que tenha uma linha que faça o retorno deste percurso no horário 
das 22hs e 23hs, pois com a volta das aulas muitos adolescentes que estudam no 
turno da noite, não estão tendo como se deslocar até a escola, ou retornar. 
  
Req. 1228/2021 – Solicita ao Poder Executivo/Sr. Prefeito Municipal/SED  que 
seja estudada uma forma de viabilizar a construção de um Projeto Vida no 
bairro Jardim do Cedro que possa atender as crianças não só do mesmo, mas 
também as dos bairros existentes no seu entorno, tendo em vista que foram 
inúmeros os pedidos que chegaram a este vereador, de mães que não possuem 
local para deixar as crianças após o turno escolar, o que faz com que muitas não 
consigam retornar aos seus trabalhos, prejudicando assim a renda familiar. 
  
Solicita o envio de ofício ao Poder Executivo/Sr. Prefeito Municipal, 
solicitando: 
  
SEPLAN/Trânsito:, que seja feita a colocação de placas de sinalização 
indicando a interseção entre as Ruas Dr. Albert Schweitzer e Otelo Rosa no 
bairro São Cristóvão, pois segundo os moradores a falta de identificação da 
mesma, dificulta até a entrega de correspondências pelo Correio na mesma. 
  
JONES BARBOSA DA SILVA (VAVA) (Req. 1229, 1230, 1231, 1232, 1233 e 
1234/2021 e Ind. 184) 
  
Req. 1229/2021 – Solicita espaço para falar sobre. 
  
Educação 
Saúde pública 
Pavimentação comunitária 
Vacinação 
Covid-19 
Comércio 
Cesta básica 
Autismo 
Transporte Público 
Defesa civil 
Escrituras da extinta COHAB 
UTI pediátrica 
Escolas estaduais 
Clínicas geriátricas  
  
Req. 1230/2021 – Solicita o envio de ofício ao Departamento de trânsito, que 
atenda às seguintes demandas. 
  
Solicita o estudo da possibilidade de implantação de uma faixa elevada, para 
conter a alta velocidade que os veículos transitam na rua Omar Moreira Libio, 
próximo ao restaurante Saborear, a rua é estreita e tem grande fluxo de pessoas 
entrando e saindo do restaurante, logo a frente uma sinaleira, os motoristas 
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vem em alta velocidade para dar tempo de passar no sinal verde, oferecendo 
desta forma, risco aos pedestres; 
  
Solicita que o horário de ônibus das 17:30h, o qual sai de Conventos, seja 
incluído em seu roteiro, a passagem pelo Bairro São Cristóvão. 
  
Req. 1231/2021 – Solicita ao Executivo que seja feita a compra e disponibilização 
de novas vagas nas EMEIS de Lajeado, devido à grande demanda que nos 
surgem todos os dias de Mães que aguardam a meses por uma vaga. 
  
Req. 1232/2021 – Solicita à Secretaria de Obras, telhado no portão de acesso da 
escola Nova Viena pois o mesmo não possui cobertura, nos dias de chuva as 
crianças que frequentam a escola ficam à mercê do tempo e se molhando. 
  
Req. 1233/2021 – Solicita à Secretaria da Educação, a abertura do berçário, que 
atualmente se encontra sem previsão de retorno. 
  
Req. 1234/2021 – Solicita à Secretaria da Educação, o retorno dos Projetos Vida 
do município de Lajeado. 
  
Solicita a colocação de uma pracinha na até verde localizada na rua Arcelo 
Griebeler, em frente ao número 543, no Bairro Jardim do Cedro; 
 
Solicita grade nas vidraça do ginásio, localizado no bairro Campestre, junto ao 
campo de futebol, na rua Rosalina Schneider Baron, 14 - Campestre 
  
Solicita parada coberta, na rua Érico Weber, Bairro Floresta, para as crianças 
que pegam transporte para escola, as quais ficam no tempo, necessitam de uma 
parada coberta; 
  
Solicita parada de ônibus no bairro Igrejinha, na rua Venâncio, esquina com a 
rua Rubi, as paradas foram retiradas e as crianças e moradores ficam no tempo 
esperando transporte, reivindicação dos moradores. 
  
Solicita carga de brita na rua 14 transversal da rua Romeu Armange, no Bairro 
Conventos, em dias de chuva acumula água criando grandes poças o que 
dificulta a entrada dos moradores na residência sem se molhar; 
  
Solicita patrolamento e colocação de material na rua Ulisses Guimaraes, no 
Bairro Olarias; 
  
Solicita Manutenção dos paralelepípedos, pois estão desnivelados, formando 
buracos, na rua Bom Retiro do Sul, no Bairro Olarias; 
  
Solicita calçada de passeio e acesso a praça de Olarias junto às ruas Estrela, Bom 
retiro do Sul e Erny José Bruinsmann; 
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Solicita parada coberta na rua 25 de fevereiro, no Bairro Bom Pastor, pois não 
tem ponto de ônibus, nem parada coberta, os moradores ficam em uma esquina 
aguardando transporte; 
  
Solicita conserto de buraco na rua Pedro Osvaldo Dahmen, número 439, no Alto 
do Parque, o mesmo está impossibilitando a passagem de veículos; 
  
Solicita recolocação dos paralelepípedos da rua João Goulart, no bairro 
campestre, a pavimentação é toda irregular; 
  
Solicita a recolocação de pavimentação na rua Capitão Pedro Siebra, no Bairro 
Universitário, os paralelepípedos estão encavalados e a rua está com muitos 
desníveis; 
  
Solicita a colocação de grade nas bocas de lobo, na rua Santa Clara do Sul, no 
BairroIgrejinha, se soma umas 3 bocas de lobo sem grade; 
  
Solicita colocação de material e patrolamento na Rua Irmã Baum Schneider, no 
Bairro Campestre; 
  
Solicita patrolamento e melhorias na rua Waldemar Leipnitz, no Bairro 
Campestre; 
  
Solicita o patrolamento e melhorias na rua Juvêncio Vivian, no Bairro 
Campestre; 
  
Solicita o término do calçamento na rua Willi Johann, em frente ao número 164, 
no Bairro Jardim do Cedro, a obra está parada há mais de um mês, e os 
moradores não conseguem passar. Já o pequeno espaço que tem para passar, 
está criando buraco; 
  
Solicita o patrolamento e melhorias na rua Joaquim Ignácio da Silveira Filho, no 
Bairro Campestre; 
  
Solicita o patrolamento e melhorias na rua Rio Grande do Norte, no Bairro 
Campestre; 
Solicita o patrolamento e melhorias na rua João Gustavo Teixeira da Silva, no 
Bairro Campestre; 
  
Colocação de uma lixeira Rua Ângelo Pulita, número 873, a lixeira que tem na 
rua está com o fundo quebrado caindo lixo na via, juntando animais e muita 
sujeira. 
  
Solicita limpeza de meio fio na rua Capitão Pedro Siebra, no Bairro 
Universitário; 
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Solicita recolhimento de lixo verde na rua R. Edwin Dahmer - Morro Vinte e 
Cinco, terreno de fundos com a EMEF Alfredo Lopes da Silva, o lixo está a 
meses aguardando recolhimento. 
  
HEITOR LUIZ HOPPE (Req. 1235/2021 e Ind. 185) 
  
Req. 1235/2021 – Solicita espaço no expediente para manifestação em relação 
aos assuntos abaixo: 
  
PL 072 - 01/2021; 
Relações entre entidades e instituições; 
Relação entre Poder Executivo e Legislativo. 
  
Solicita o envio de Ofício ao Poder Executivo Municipal/Secretarias do Meio 
Ambiente e de Obras e Serviços Urbanos, pedindo a instalação de uma lixeira 
na Rua Felipe Craide, esquina com a Rua Joaquim Nabuco. 
JUSTIFICATIVA: 
Existe um prédio e um conjunto de sobrados nas imediatações, sendo que a 
quantidade de lixo produzido pelas moradias é bem maior que a capacidade 
das lixeiras nas proximidades; 
Este pedido é da moradora do local e desde já autoriza a colocação da lixeira, 
caso aprovada, ao lado do número 385. 
  
Solicita o envio de ofício ao Poder Público Municipal/Prefeito Municipal e 
Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, pedindo o patrolamento e colocação de 
brita nas Ruas Rio Grande do Norte, Pedro Ruschel Sobrinho, Lindolfo Labres, 
Dilo Feldens, José Edemar Malmann e demais ruas de chão batido do Bairro. 
JUSTIFICATIVA: 
Devido às chuvas dos últimos dias, aliado a falta destes serviços nos últimos 
meses naquele bairro, estas ruas perderam qualidade e necessitam de melhorias 
para uma melhor trafegabilidade; 
O Bairro de Carneiros é um dos bairros de Lajeado que ainda possui muitas 
ruas e trechos não pavimentados e com a urbanização nesta região e 
proximidades cada vez mais intensa, estas ruas são bastante movimentadas e 
não oferecem condições adequadas aos usuários. 
  
EDERSON FERNANDO SPOHR (Req. 1236/2021 e Ind. 186) 
  
Req. 1236/2021 – Solicita espaço para falar no pronunciamento sobre: 
Saúde; 
Educação; 
Obras; 
Trânsito; 
Segurança; 
Fiscalização. 
Comércio. 
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Solicita à Sec de Obras, melhorias na Rua Reinaldo Safran, que liga São Bento a 
Conventos; 
  
Solicita à Sec. de Obras e Planejamento a implementação de paradas de ônibus 
estratégicas no bairro Igrejinhja. As crianças e trabalhadores ficam aguardando 
o ônibus sujeitos às intempéries do tempo; 
 
Solicita à Agricultura a limpeza das calçadas e matos ao longo da Av. Carlos 
Spohr Filho. As calçadas estão tomadas de mato e os terrenos baldios precisam 
de roçadas; 
  
Solicita à obras material e manutenção na Rua Nilson Inácio Lenz no bairro 
Moinhos D'Água; 
  
Solicita à SEMA, a instalação de lixeiras ao longo da rua Maria Tereza 
Mallmann, no bairro Moinhos. No local existem várias casas, condomínios e 
prédios, sem que haja lixeiras para o descarte correto do lixo; 
  
Solicita à SEMA que recolha e dê destinação correta a vários pneus 
abandonados junto a ponte do Saraquá na ERS 413;  
  
Solicita ao Departamento de Trânsito e Obras que arrume a parada na Av. 
Senador Alberto Pasqualini, na frente do McDonald 's, no 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; 
  
Solicita, NOVAMENTE, à Obras, carga de brita na Rua Nilson Inácio Lenz, no 
bairro Moinhos D’Água; 
  
Solicita à Secretaria dos Esportes, que instale uma cesta de basquete na Praça da 
Rua Fábio Britto de Azambuja, no bairro São Cristóvão; 
  
Solicita à Obras e ao Meio Ambiente, em caráter de urgência, mais lixeiras ao 
longo da Av. Auri Sturmer. Os canteiros estão atolados de lixo, pois as lixeiras 
existentes não dão conta do lixo nelas depositado. 
  
Solicita à Obras, carga de brita na Rua Aloísio Lenz, na altura do nº 862, no 
bairro Moinhos D’Água; 
  
Solicita à Obras, material e manutenção na Rua Maria Lizeria Stein, no bairro 
Floresta; 
  
Solicita à Obras, material e manutenção na Rua Antônio da Silva Machado, no 
bairro Morro 25; 
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Solicita NOVAMENTE (vários pedidos) à Obras, material e manutenção na Rua 
Dois Irmãos, do bairro Conservas. 
 
Solicita à Obras, troca de lixeira junto à Sociedade Antiga de São Bento, no Km 
4, ERS 413 junto à parada de ônibus; 
  
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; 
  
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 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 à 
primeira rua à direita. 
  
ISIDORO FORNARI NETO (Req. 1237) 
  
Req. 1237/2021 – Solicita espaço no Expediente para se manifestar sobre: 
           - CERTEL 
          - INVESTIMENTOS 
          - Inauguração da Farmácia São João 

- RS 130 e 453; 
 

CARLOS EDUARDO RANZI e JONES BARBOSA DA SILVA (Req. 
1220/2021) 
  
Req. 1220/2021 – Solicita o envio de anteprojeto de Lei em anexo, que autoriza o 
Poder Executivo Municipal a conceder isenção do Imposto 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. 
Justificativa: O presente Projeto de Lei tem como base ir ao encontro do fomento 
que o Governo Estadual tem proporcionado, através de uma série de incentivos 
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e facilidades, para que os imóveis habitacionais de nosso Estado sejam 
legalizados. Dessa forma, a fim de corroborar com as iniciativas estaduais, a 
proposta permitirá que os mutuários de primeira aquisição de imóveis 
financiados pela extinta Companhia de Habitação do Estado do Rio Grande do 
Sul - COHAB/RS, sejam isentos da cobrança do Imposto de Transmissão de 
Bens Imóveis - ITBI. O direito à moradia, principalmente quando decorrente do 
Sistema Financeiro de Habitação (SFH), é um direito fundamental, protegido 
pelo texto constitucional e de responsabilidade de todos os entes, que podem 
implementar as mais diversas políticas para sua efetivação, nas quais se 
incluem as desonerações tributárias. Diante das argumentações acima expostas, 
solicitamos apreciação da proposta. 
**************************************************************************************** 
         Sala Presidente Tancredo de Almeida Neves,  31 de  agosto de 2021. 
 
 
 


