
Página 1 de 15 
 

     CÂMARA DE VEREADORES DE LAJEADO 
          Estado do Rio Grande do Sul 

 Sessão Ordinária realizada no dia   09/09/2021 

      BOLETIM Nº  036-01/2021 

               E X P E D I E N T E 

************************************************************************************ 
PODER EXECUTIVO:  
 
 - PL Nº 077-01/2021 -  Autoriza o Poder Executivo a conceder direito real 
de uso sobre uma área urbana à Associação Recreativa de Moradores do 
Bairro Moinhos. 
 
- Ofício nº 543-01/2021 –  Em atenção aos ofícios 661 e 662/2021 do 
vereador Ederson Fernando Spohr e ao ofício 675/2021 do vereador 
Sérgio Luiz Kniphoff. Em atenção ao oficio 661/2021, a Secretaria de 
Obras e Serviços Urbanos esclarece que as informações solicitadas pelo 
nobre Vereador foram encaminhadas ao Legislativo através do ofício 510-
01/2021. Quanto ao ofício 662/2021, a Secretaria de Obras e Serviços 
Urbanos informa que uma nova parada de ônibus foi instalada no local 
da parada que foi danificada. Já em relação ao ofício 675/2021, a 
Secretaria de Obras e Serviços 
Urbanos informa o solicitado pelo nobre Vereador: 
1 - Metragem pavimentada: 
Rua Oscar Lottermann - 710 m2; 
Rua Santa Clara do Sul - 1.447 m2 
2 - Metragem empenhada pelo Executivo: 
Rua Oscar Lottermann - 604 m². 
Rua Santa Clara do Sul - 200 m2. 
 
- Ofício nº 547-01/2021 –  Em atenção ao ofício 789/2021 do vereador 
Carlos Eduardo Ranzi, o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) - 
Unidade Gestora informa que as atas das reuniões do Conselho de 
Administração do RPPS estão disponíveis a todos os interessados no site 
da Prefeitura Municipal de Lajeado.  
 
- Ofício nº 536-01/2021 –  Em atenção ao ofício 738/2021 do vereador 
Carlos Eduardo Ranzi a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos informa 
que possui controle de todos os pedidos de troca de lâmpada enviados 
via telefone, Câmara de Vereadores e Agiluz. Além disso, a Secretaria 
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informa que os pedidos podem ser protocolados via Processo Eletrônico, 
acessando o site da Prefeitura Municipal de Lajeado. 
 
- Ofício nº 548-01/2021 –  Em atenção ao ofício 807/2021 do vereador 
Adriano Rosa dos Santos, aos ofícios 809, 810 e 811/2021 do vereador 
Lorival Ewerling dos Santos Silveira, aos ofícios 814, 815, 816 e 817/2021 
da vereadora Ana Rita da Silva Azambuja, ao ofício 819/2021 do 
vereador Antônio Marcos Schefer, aos ofícios 822, 823, 824, 825, 826 e 
827/2021 do vereador Jones Barbosa da Silva, aos ofícios 806, 829 e 
830/2021 do vereador Isidoro Fornari Neto e aos ofícios 831 e 832/2021 
do vereador Heitor Luiz Hoppe, a Administração Municipal agradece as 
indicações e informa que as mesmas foram encaminhadas às Secretarias 
competentes para conhecimento e providências cabíveis. 
 
- Ofício nº 549-01/2021 –  Em atenção ao ofício 818/2021 do vereador 
Antônio Marcos Schefer a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos informa 
que em frente aos Condomínios Novo Tempo I e Il está sendo implantado 
um novo espaço de lazer para os moradores do bairro Santo Antônio. O 
parque contará com uma quadra de futebol de grama sintética, uma 
quadra de vôlei, bancos, canteiros de grama e playground com 
brinquedos infantis para diversas idades. 
 
- Ofício nº 550-01/2021 –  Em atenção ao ofício 808/2021 do vereador 
Carlos Eduardo Ranzi, a Secretaria da Saúde (SESA) informa que 
encaminhou projeto ao Programa TEAcolhe na categoria Centro Regional 
de Referência. Contudo, ressalta-se que nessa categoria nenhuma 
proposta foi aprovada pela Comissão de Julgamento designada pela 
Secretaria da Saúde do Estado. 
 
- Ofício nº 551-01/2021 –  Em atenção ao oficio 820/2021 do vereador 
Carlos Eduardo Ranzi e ao ofício 828/2021 do vereador Jones Barbosa da 
Silva.Em atenção ao ofício 820/2021, a Secretaria do Planejamento, 
Urbanismo e Mobilidade (SEPLAN) informa que o referido Projeto de Lei 
está sendo finalizado, devendo ser encaminhado ao Legislativo assim que 
esteja concluído.Quanto ao ofício 828/2021, a SEPLAN informa que está à 
disposição para receber e atender as demandas de todos os munícipes. 
Ressalta-se apenas que estas solicitações devem estar de acordo com a 
legislação, respeitando direito de terceiros e que, quando representem a 
vontade de toda uma comunidade, sejam solicitados em nome desta. 
 
- Ofício nº 552-01/2021 –  Em atenção ao ofício 821/2021 do vereador 
Carlos Eduardo Ranzi, a Procuradoria-Geral do Município encaminha 
planilha com informações dos empregados que celebraram acordo. Os 
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demais, que não constam na planilha, não tiveram interesse em firmar 
acordo e deram prosseguimento às Reclamatórias Trabalhistas, as quais 
seguirão o trâmite normal até o pagamento, via precatório e/ou RPV, 
caso as ações sejam julgadas procedentes. 
 
- Ofício nº 556-01/2021 –  Em atenção aos ofícios 840 e 843/2021 da 
vereadora Ana Rita da Silva Azambuja, ao ofício 845/2021 do vereador 
Antônio Marcos Schefer, aos ofícios 835, 847 e 848/2021 do vereador 
Lorival Ewerling dos Santos Silveira, ao ofício 836/2021 dos vereadores 
Lorival Ewerling dos Santos Silveira e Adriano Rosa dos Santos, aos 
ofícios 849, 854 e 855/2021 do vereador Carlos Eduardo Ranzi, ao ofício 
856/2021 do vereador Isidoro Fornari Neto, aos ofícios 860, 861, 862 e 
863/2021 do vereador Jones Barbosa da Silva e ao oficio 864/2021 da 
vereadora Paula Thomas a Administração Municipal agradece as 
indicações e informa que as mesmas foram encaminhadas às Secretarias 
competentes para conhecimento e providências cabíveis. 
******************************************************************************************* 

LORIVAL EWERLING DOS SANTOS SILVEIRA (Req. 1238 e 
1273/2021 e Ind. 187) 
  
Req. 1238/2021 – Solicita ao Prefeito Municipal Senhor Marcelo Caumo, 
que estude a possibilidade de fazer uma cancha de tênis e futebol sete de 
grama sintética na área do Parque do Imigrante, onde se realizavam os 
rodeios, pois hoje está sem uso, no entanto seria de grande importância 
para a comunidade. 
  
Req. 1273/2021 – Solicita ao Coordenador do Departamento de Trânsito 
Senhor Vinicius Renner para que seja feita mão única na Rua Epitácio 
Pessoa (rua paralela entre a rota e o túnel) para melhorar o fluxo dos 
veículos que ali transitam, pois como se encontra está gerando 
transtornos aos motoristas que usam para adentrar a Rua Fábio Brito de 
Azambuja. 
  
Solicitamos à Secretaria de Obras e Serviços Públicos e a Agiluz para que 
conserte a lâmpada queimada na Rua Washington Luís, número 497 no 
Bairro São Cristóvão. 
  
Solicito ao Coordenador do Departamento de Trânsito Senhor Vinicius 
Renner para que seja feita pintura e melhor sinalização no túnel da RS 130 
no Bairro Campestre. 
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Solicito ao Coordenador do Departamento de Trânsito Senhor Vinicius 
Renner para que seja feita pintura nos quebra-molas do centro da cidade 
para melhor sinalização. 
  
MOZART PEREIRA LOPES (Req. 1239/2021) 
  
Req. 1239/2021 – Solicita espaço para falar sobre a saúde, educação e 
obras realizadas no município de Lajeado. 
  
ALEX SCHMITT (Req. 1240/2021) 
  
Req. 1240/2021 – Solicita espaço para falar sobre os seguintes assuntos: 
  
Desburocratização; 
Licenciamento urbanístico; 
Liberdade de trabalho – PL 072; 
Economia. 
  
EDERSON FERNANDO SPOHR (Req. 1241/2021 e Ind. 188) 
  
Req. 1241/2021 – Solicita espaço para falar no pronunciamento sobre: 
 Saúde; 
Educação; 
Obras; 
Trânsito; 
Segurança; 
Fiscalização. 
Comércio. 
  
Solicita à Sec. de Obras, melhorias na Rua Reinaldo Safran, que liga São 
Bento a Conventos; (LEDIR KLEIN) 
  
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. Um bom local 
seria a Rua Venâncio Aires, em frente (outro lado da rua) ao bar do Tio 
Boneco; (Marlei Wendt) 
 

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; (ELOI SOPELSA) 
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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 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; (ELICE S. KRETSCHMER) 
  
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, 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; 
  
Solicita NOVAMENTE (vários pedidos) à Obras, material e manutenção 
na Rua Dois Irmãos, do bairro Conservas. (ADAIR LUDWIG) 
 

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. 
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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. 
  
ANA RITA DA SILVA AZAMBUJA (Req. 1242, 1243, 1244, 1245 e 
1246/2021) 
  
Req. 1242/2021 – Solicita à Secretaria de Desenvolvimento Social, 
Superintendência dos Serviços Penitenciários (Susepe) e ao Abrigo São 
Chico,  que estabeleçam parceria com objetivo de acolher e encaminhar 
mulheres e homens recém- saídos (ex-presidiários) do presídio Estadual 
de Lajeado, para auxiliar no processo de ressocialização e reinserção 
social, principalmente quanto às questões de moradia e emprego. 
  
Req. 1243/2021 – Solicita ao Poder Executivo que estude a possibilidade 
de implementar o Programa Disque-Árvore. 
O programa consiste em fornecer, gratuitamente e em domicílio, mudas 
de árvores para serem plantadas em calçadas e residências com o objetivo 
de ampliar a arborização urbana. 
Este Programa já é realidade no município de Goiânia, onde a prefeitura 
disponibiliza número de Whatsapp para a população entrar em contato e 
solicitar as mudas (é preciso enviar uma foto do local onde será realizado 
o plantio para melhor avaliação dos técnicos) e técnicos auxiliam na 
escolha adequada da espécie para cada espaço e no plantio correto da 
árvore. 
  
Req. 1244/2021 – Solicita  ao Poder Executivo que estude a possibilidade 
de implementar a Biblioteca Digital Pública Municipal. 
As Bibliotecas Digitais têm se configurado como um novo paradigma no 
que se refere à democratização do acesso à leitura e à informação. Elas 
apresentam um enorme potencial no sentido de superar barreiras 
geográficas e físicas, uma vez que seu conteúdo pode ser acessado a 
qualquer tempo e em qualquer local, permitindo aos seus usuários o 
acesso online aos seus conteúdos através de dispositivos como celulares, 
tablets, notebooks, dentre outros. 
Desta forma, a disponibilização de plataformas de leitura digital para o 
público é entendida como uma importante ferramenta para a construção 
de políticas públicas de inclusão digital no sentido de contribuir para a 
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formação de novos leitores, contribuindo para a cidadania destes 
indivíduos. Neste contexto, a implantação da Biblioteca Digital, visa 
agregar novos leitores ao seu espaço. 
  
Req. 1245/2021 – Solicita ao Poder Executivo  cópia do documento que 
estabeleceu parceria entre o Município de Lajeado e o Corpo de 
Bombeiros de Lajeado para recolhimento e encaminhamento de animais 
silvestres encontrados em locais públicos e privados, no cuidado com 
animais de rua feridos, bem como na remoção de abelhas em locais 
públicos. 
  
Req. 1246/2021 – Solicita ao Poder Executivo que informe os motivos 
pelos quais foi revogado o Pregão Presencial nº 17-06/2021 (Registro de 
preços para contratação sob demanda de procedimentos cirúrgicos para 
castração de animais para a Secretaria do Meio Ambiente de Lajeado). 
  
PAULA THOMAS (Req. 1247 e 1248/2021) 
  
Req. 1247/2021 – Solicita espaço no expediente para falar sobre: 
Novo decreto, que flexibiliza o horário de atendimento de bares, 
restaurantes e casas de festas, mão de obra do Vale do Taquari, e Cultura 
- Semana Farroupilha. 
  
Req. 1248/2021 – Solicita ao Poder Executivo, Secretaria Municipal da 
Saúde - SESA. 
Que seja retomado o agendamento de vacinas contra o Covid 19 para 
pessoas que apresentam problemas de saúde e não possam permanecer 
na fila. 
  
DEOLÍ GRÄFF (Req. 1249/2021) 
   
Req. 1249/2021 – Solicita espaço no Expediente para falar sobre: 
Educação 

Cultura 

Saúde 

Meio Ambiente 

  
ANTÔNIO MARCOS SCHEFER (Req. 1250, 1251, 1252, 1253 e 
1254/2021 e Ind. 189) 
  
Req. 1250/2021 – Solicita o envio ao Poder Executivo/Sr. Prefeito 
Municipal, o Anteprojeto que encontra-se em anexo, cujo objetivo é a 
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criação do Cemitério e do Crematório de Animais Domésticos de 
Pequeno e Médio Porte e dá outras providências 

  
Req. 1251/2021 – Solicita Espaço no Expediente da Sessão Plenário para 
falar sobre: 
  
Transporte Escolar; 
Empresa Stacione Rotativo; 
Melhorias nas ruas do município; 
Abertura dos berçários nas EMEI’s do município. 
  
Req. 1252/2021 – Solicita ao Poder Executivo/Sr. Prefeito Municipal/ SED 
para que seja informada a esta Casa Legislativa qual a previsão para 
abertura dos berçários nas EMEI’s do município, visto que foram 
inúmeros os pais que chegaram a este vereador, alegando estarem 
desesperados por não saberem mais o que fazer com essa situação, pois 
alguns já voltaram a trabalhar e outros precisam voltar, e não possuem 
local para deixar as crianças ou condição financeira para pagar uma 
creche particular. 
  
Req. 1253/2021 – Solicita ao Poder Executivo/Sr. Prefeito Municipal/SED 
que seja estudada uma forma de ser disponibilizado transporte escolar 
(van ou micro-ônibus) para todos os estudantes que residem no bairro 
Floresta e tem que se deslocar até o bairro São Bento, pois segundo os 
pais o transporte passa somente em frente da Sucatas Bartz, ou seja, os 
que residem mais distantes não tem direito, o que é inadmissível pois 
devem existir mais locais de embarque para que o restante não seja 
prejudicado com isso. 
  
Req. 1254/2021 – Solicita à Empresa Stacione Rotativo requerendo que 
seja informada a esta Casa Legislativa se procedem as reclamações que 
chegaram a este vereador de que pessoas idosas estariam tendo que 
pagar pelo estacionamento, por estacionar nas vagas normais, por não 
haverem mais prioritárias disponíveis. Solicito também que caso isso 
esteja correto, que seja informada a razão dessa situação, tendo em vista 
que a isenção do pagamento é um direito regido pela constituição. 
  
SEPLAN/Trânsito: solicitando que os quebra-molas existentes na Rua 
Paulo Emílio Thiesen no bairro Olarias, fossem feitos por inteiro, ou seja 
nos dois lados da via principalmente perto da curva, pois segundo os 
moradores como eles cobrem só a metade, alguns motorista para não 
passar pelos mesmos, invadem a pista contrária, causando acidentes 
frequentes no local. 
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SEOSP: solicitando a colocação de material brita/saibro em frente ao 
campo de futebol do Delfino Costa no bairro Conservas. 
  
SEOSP: solicitando melhorias como o patrolamento e colocação de 
material na Rua Hugo Welter no bairro Floresta, e a pedido dos 
moradores futuramente o calçamento da mesma, pois eles reclamam da 
grande quantidade de poeira devido ao fluxo intenso de veículos 
principalmente caminhões, e de barro em dias de chuva. 
  
SEOSP: solicitando a pedido de pescadores que utilizam o local a 
colocação de refletores para iluminação abaixo da ponte da BR386 mais 
conhecida como Marina do Vale, que faz interseção entre Lajeado e 
Estrela sobre o Rio Taquari. 
  
CARLOS EDUARDO RANZI (Req. 1255, 1256, 1257, 1258, 1259 e 
1260/2021 e Ind. 190) 
  
Req. 1255/2021 – Solicita o envio de ofício à Secretaria do Meio Ambiente, 
solicitando ampliação do projeto de EcoPontos e a realização de 
campanhas de conscientização sobre a separação de resíduos. 
  
Req. 1256/2021 – Solicita o envio de ofício ao Departamento de Trânsito, 
solicitando a possibilidade de um fiscal de trânsito em frente à Escola 
Municipal de Ensino Fundamental São João, no horário das 17:15 h, para 
auxílio da travessia das crianças. 
  
Req. 1257/2021 – Solicita o espaço para falar sobre a visita a Escola 
Municipal de Ensino Fundamental Pedro Welter, berçários e Projeto Vida. 
  
Req. 1258/2021 – Solicita envio de ofício à Secretaria de Obras, solicitando 
a finalização da área de lazer localizada na Rua Alfredo Henrique 
Diedrich, no Bairro Floresta. A previsão seria uma praça com brinquedos 
e um campo. 
  
Req. 1259/2021 – Solicita o envio de ofício à Secretaria de Obras, 
solicitando a previsão de conclusão do viaduto na Av. Benjamin 
Constant, sobre a ERS 130. 
  
Req. 1260/2021 – Solicita ao Poder Executivo, a divulgação e aplicação da 
Lei n° 10.825, de 03 de junho de 2019, que institui a inclusão das pessoas 
diagnosticadas com Fibromialgia, a serem atendidas nas filas prioritárias 
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e a estacionar em vagas regulamentadas para deficientes, e dá outras 
providências. 
Solicita o envio de ofício ao Departamento de Trânsito, solicitando a 
colocação das placas de nomeação na Rua Victorino Chisini, no Bairro 
São Bento. 
  
SERGIO LUIZ KNIPHOFF (Req. 1261/2021) 
  
Req. 1261/2021 – Solicita espaço para falar sobre os seguintes temas: 
Covid; 
Vacinas; 
Direito dos trabalhadores; 
Defesa da democracia 

Inflação e a crise energética 

  
JONES BARBOSA DA SILVA ( VAVÁ) (Req. 1262, 1263, 1264, 1265, 
1266, 1267 e 1268/2021 e Ind. 191) 
  
Req. 1262/2021 – 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. 1263/2021 – Requer o envio de ofício ao Executivo solicitando, 
alguma solução referente ao trevo de acesso a entrada da cidade, 
conhecido como “ponte seca”, trevo da Rua Bento Rosa, que fica abaixo 
da BR 386. Que o executivo busque resposta, para poder dar sentido a 
organização das vias, que é uma das entradas da cidade e sem 
organização os visitantes e moradores da mesma forma estão a mercê de 
acidentes. 
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Req. 1264/2021 – Solicita o envio de ofício à Secretaria Saúde, solicitando 
a ampliação do atendimento com dentista na unidade de saúde do Bairro 
Moinhos, pois, em contato com moradores a informação passada que é 
distribuída, somente duas fichas por dia, o restante que estiver esperando 
atendimento no dia é mandado embora, moradores madrugam na fila 
para conseguir atendimento. 

Solicita-se que a distribuição de fichas ocorra durante o horário de 
expediente da unidade, com marcação para os dias seguintes da semana. 

Solicitando a ampliação dos atendimentos por dia, pois duas fichas de 
atendimento por dia não atende a necessidade do Bairro Moinhos 

Req. 1265/2021 – Solicita à Secretaria da Cultura, Esporte e Lazer – 
SECEL,  informações sobre o rancho do acampamento Farroupilha.  

Como foi divulgado?  

De que forma se deu a seleção dos grupos e empresas que fizeram a 
locação do espaço? 

Req. 1266/2021 – Solicita à Secretaria da Educação, a abertura do berçário 
na rede Municipal de educação.   
  
Req. 1267/2021 – Solicita à Secretaria da Saúde,  que o horário de vacina 
das segundas doses. 

Devido às constantes reclamações sugerimos que em alguns dias da 
semana se troque das 08h às 14h, para as 14h às 20h. Atendendo assim o 
público que trabalha em horário comercial. 

 Req. 1268/2021 – Solicita ao Executivo informações, referente a EMEI, do 
Bairro Moinhos D’Água que está com suas obras paradas a anos.  

Qual a previsão de conclusão da construção? 

O grande número de pedidos de vaga que nos chega todos os dias, são 
preocupantes. 

 - Solicita à Secretaria de Obras para que atenda às seguintes demandas. 
  
Troca de lâmpada, localizada na Rua Jacob Edgar Theves, no Bairro 
Campestre, a mesma foi trocada e durou somente uma noite, depois não 
ligou mais. 
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Limpeza da rua e recolhimento de resto de obras, na Rua Maria 
Conceição Schuster Sanini, no Bairro Conventos, Lajeado. 
  
Limpeza do pátio da academia ao ar livre do Bairro Olarias, fundos do 
posto de saúde. 
  
Protocolo 22266/2021, esgoto a céu aberto endereço, na Rua Margarete 
Cristina Doertzbacher, no Bairro Bom Pastor, setor 59, quadra 92, lote 210 
ao lado da casa nº 34. 
  
Concretagem na boca de lobo e manutenção na rua Bom Retiro do Sul, 
esquina com a Rua Agostinho Miorando - Olarias, Lajeado – RS. 
  
Limpeza da pista de caminhada no entorno da lagoa do bairro Olarias, ao 
lado da escola Nova Viena, local parece abandonado sem cuidados; 
  
Troca de lâmpada queimada, na Rua da Felicidade, nº 205, Novo Tempo 
II, no Bairro Santo Antônio. 
  
Solicita o envio de ofício a Secretaria da Agricultura para que atenda às 
seguintes demandas: 
  
Dedetização na rua Capitão Pedro Siebra, muitos focos de mosquito, no 
Bairro Universitário; 
  
Poda de árvore nos fundos do terreno, na residência localizada na rua 
Capitão Pedro Siebra, nº 1027, no Bairro Universitário, setor 08, quadra 
0060, lote 2809; 
  
Recolhimento de lixo verde, na Rua José Ignácio Kreutz, esquina com 
Alfredo Raymundo da cunha, no bairro Olarias; 
  
Poda de árvore da sede da comunidade Campestre, na Rua João Goulart, 
no Bairro Campestre, número 300; 
  
Solicita o envio de ofício ao Departamento de trânsito solicitando que 
atenda às seguintes demandas. 
  
Solicita o conserto da placa de nome de rua que está caída na esquina da 
rua Santa Catarina com a Rua Cecília Catarina Sulzbach, Bairro Santo 
André.  
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Conforme protocolo 22146/2021, solicita a implantação de 
estacionamento para motos na Rua Belo Horizonte, nº 196, no Bairro 
Universitário, no local tem uma escola e uma creche, os funcionários que 
usam motos não tem onde estacionar. A solicitação partiu dos Professores 
e Diretores da EMEI Cantinho da Alegria; 
  
Solicita faixa de pedestre na Avenida Benjamin Constant, nº 5657, no 
Bairro Bom Pastor 

  
Solicita o envio de ofício ao setor de fiscalização, solicitando a limpeza 
dos seguintes terrenos: 
  
Rua Erny Jose Bruinsmann, ao lado do número 206, em frente a EMEI 
Pequeno Lar; 
  
Limpeza de área verde, na R. José Ignácio Kreutz – Olarias, nº 174, setor 
15, quadra 16, lote 1235; 
  
 - Solicita à secretaria do Meio Ambiente,  que atenda às seguintes 
demandas: 
  
Solicita a colocação de uma lixeira, na rua Werno Datsch, no bairro 
Imigrante; 
  
Solicita que o serviço de coleta de lixo, com caminhão, passe na rua 
Werno Datsch, no bairro Imigrante. 
  
HEITOR LUIZ HOPPE (Req. 1269 e 1270/2021) 
  
Req. 1269/2021 – Solicita espaço no expediente para manifestação em 
relação aos assuntos abaixo: 
Manifestações do dia 07 de setembro; 
Relações entre entidades e instituições; 
Relação entre Poder Executivo e Legislativo. 
  
Req. 1270/2021 – Solicita envio de Ofício à CCR ViaSul, sugerindo estudo 
de Projeto para a construção de um muro de proteção ou outro tipo de 
barreira, no canteiro central da BR 386, em todo o trecho urbano de 
Lajeado. 
JUSTIFICATIVA: 
O trecho urbano da BR 386 em Lajeado, possui muitos acessos e saídas 
para os bairros e outros municípios, aliado ao movimento normal da BR, 
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o que tem aumentado significativamente o número de acidentes graves 
em função de saídas de pista e principalmente invasão da pista contrária; 
Muitos acidentes graves, com lesões e mortes, poderiam ser evitados, com 
a proteção central, pois do jeito que está, qualquer desvio ou choque, 
mesmo leve, faz com que o veículo atingido ou desgovernado atravessa o 
canteiro central a invada a pista contrária, causando choques frontais; 
Com a proteção também evitará a travessia de pedestres, ciclistas e 
motociclistas, e a consequente redução do risco de atropelamentos e 
mortes nesta situação. 
  
ISIDORO FORNARI NETO (Req. 1272/2021) 
  
Req. 1272/2021 – Solicita espaço no Expediente para se manifestar sobre: 
 
RS 130 E 453 

INVESTIMENTOS 

BR 386 

Obras no município de Lajeado 

Saúde 

Educação 

  
CARLOS EDUARDO RANZI, ANTÔNIO MARCOS SCHEFER, 
SERGIO LUIZ KNIPHOFF, LORIVAL EWERLING DOS SANTOS 
SILVEIRA, ISIDORO FORNARI NETO, MOZART PEREIRA LOPES, 
HEITOR LUIZ HOPPE, EDERSON FERNANDO SPOHR e DEOLÍ 
GRÄFF (Req. 1271/2021) 
  
Req. 1271/2021 – Solicita o envio de ofício ao Senhor Governador do 
Estado do Rio Grande do Sul, Sr. Eduardo Leite, ao Secretário Estadual 
da Segurança Pública do Estado do Rio Grande do Sul, Vice-Governador 
Delegado Ranolfo Vieira Júnior, ao Presidente da Assembleia Legislativa 
do Rio Grande do Sul, Deputado Gabriel Souza, ao presidente da 
Associação dos Sargentos, Subtenentes e Tenentes da Brigada Militar e 
Bombeiros Militares do Estado (ASSTBM), Aparício Santellano, 
solicitando o envio de MOÇÃO DE APOIO aos aprovados excedentes no 
Processo Seletivo do Curso Técnico em segurança Pública (CTSP-2021), 
do CORPO DE BOMBEIROS MILITAR, visando a convocação urgente de 
todos os aprovados no certame de forma a alcançar o preenchimento dos 
cargos em aberto no quadro organizacional. 
Justificativa: Os integrantes desta Instituição Militar de maior 
credibilidade e confiabilidade no Brasil e no mundo, que tem como 
missão constitucional a prevenção e combate a incêndios, as buscas e 
salvamentos, as atividades de Defesa Civil e a Polícia Judiciária Militar, 
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sejam realmente valorizados pelas suas competências, conhecimento e 
dedicação, e consequentemente, prestando cada vez mais um Serviço 
Público de excelência ao Estado do Rio Grande do Sul, que tem como 
maior bem, a vida do Povo Gaúcho.  
************************************************************************************ 
     Sala Presidente Tancredo de Almeida Neves,  09 de  setembro de 2021. 
 
 
 
 


