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     CÂMARA DE VEREADORES DE LAJEADO 
          Estado do Rio Grande do Sul 

 Sessão Ordinária realizada no dia   14/09/2021 

      BOLETIM Nº  037-01/2021 

               E X P E D I E N T E 

************************************************************************************ 
PODER EXECUTIVO:  
 
 - PL Nº 078-01/2021 -  Altera a Lei nº 11.052 de 26 de agosto de 2020 que 
Institui o Plano Diretor de Lajeado. 
 
- Ofício nº 575-01/2021 –  VETO INTEGRAL o Projeto de Lei CM nº 046-
01/2021, que “Altera dispositivos da Lei Municipal nº 10.171, de 29 de 
junho de 2016 e dá outras providências”. 
 
- Ofício nº 542-01/2021 –  Em atenção ao oficio 803/2021 do vereador 
Ederson Fernando Spohr e aos ofícios 801 e 802/2021 do vereador Heitor 
Luiz Hoppe. Em atenção ao oficio 803/2021, a Secretaria do Meio 
Ambiente, Saneamento e Sustentabilidade (SEMA) informa que a 
informação solicitada pelo nobre Vereador já foi respondida através do 
oficio 283-01/2021. Em relação ao ofício 801/2021, a SEMA informa que 
realizou vistoria no local informado, identificou a origem do esgoto e está 
tomando as providências administrativas pertinentes. Já em relação ao 
oficio 802/2021, a Administração Municipal agradece a indicação. 
 
- Ofício nº 544-01/2021 –  Em atenção ao ofício 757/2021 do vereador 
Ederson Fernando Spohr e ao oficio 764/2021 do vereador Carlos 
Eduardo Ranzi. Em atenção ao ofício 757/2021, a Secretaria de Obras e 
Serviços Urbanos informa que respondeu ao requerimento do nobre 
Vereador por meio do ofício 543-01/2021. Já em relação ao ofício 
764/2021, a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos informa que a 
empresa escolhida pelos proprietários dos lotes do trecho da referida via 
está concluindo serviços em outra rua, devendo, em seguida, executar a 
pavimentação da Rua João Weiler Klein. 
 
- Ofício nº 554-01/2021 –  Em atenção ao oficio 541/2021 do vereador 
Carlos Eduardo Ranzi. Em atenção ao oficio acima referido, a Secretaria 
do Planejamento, Urbanismo e Mobilidade (SEPLAN) informa que está 
estudando a abertura de uma nova rua para acesso ao bairro, o que 
possibilitaria avaliar a aplicação de mão única na via. Além disso, a 
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SEPLAN informa que notificará o proprietário da residência, que se 
localiza na curva, para que seja efetuada a limpeza do lote e do passeio a 
fim de melhorar a visibilidade dos condutores. 
 
- Ofício nº 555-01/2021 –  Em atenção ao ofício 591/2021 da vereadora 
Ana Rita da Silva Azambuja e ao ofício 601/2021 do vereador Jones 
Fiegenbaum.Em atenção ao ofício 591/2021, a Secretaria do Planejamento, 
Urbanismo e Mobilidade (SEPLAN) encaminha as informações 
solicitadas. Já em relação ao ofício 601/2021 a SEPLAN informa que 
enviou relatório de 2011 e 2021 dos imóveis inventariados em Lajeado e-
mail jones@universo.univates.br. 
 
- Ofício nº 557-01/2021 –  Em atenção ao ofício 841/2021 da vereadora 
Ana Rita da Silva Azambuja e ao ofício 838/2021 do vereador Carlos 
Eduardo Ranzi. Em atenção ao oficio 841/2021, a Secretaria de Educação 
(SED) informa que os dados antropométricos dos estudantes das escolas 
municipais são realizados em parceria com a Secretaria da Saúde, através 
do Programa Saúde nas Escolas. Em virtude da pandemia de COVID-19, 
esses dados não foram coletados em 2020, sendo que agora em 2021, com 
o retorno das aulas, estas informações voltarão a ser coletadas. Já em 
relação ao ofício 838/2021 a SED informa que, devido à pandemia de 
COVID-19, as tratativas referentes à implantação da Escola Cívico-Militar 
foram temporariamente suspensas, devendo ser retomadas tão logo seja 
possível. 
 
- Ofício nº 558-01/2021 –  Em atenção ao ofício 842/2021 da vereadora 
Ana Rita da Silva Azambuja e ao ofício 846/2021 do vereador Antônio 
Marcos Schefer. Em atenção ao ofício 842/2021, a Secretaria do 
Desenvolvimento Social informa que, de acordo com dados do Relatório 
de Informações Sociais do Ministério da Cidadania, 5.780 famílias estão 
inscritas no Cadastro Único em Lajeado, sendo que destas 1.238 são 
beneficiárias do Programa de Transferência de Renda Bolsa Família. Já 
em relação ao ofício 846/2021, a Secretaria do Desenvolvimento Social 
esclarece que, para fazer jus ao referido benefício, a pessoa deverá 
atender aos critérios estabelecidos no Decreto nº 11.613/2020. Ressalta-se 
que o fornecimento das passagens ou créditos se dá de acordo com a 
necessidade comprovada pelo munícipe, visando possibilitar acesso aos 
serviços de saúde, assistência social e da rede socioassistencial, para 
acompanhamento médico, de assistência social, educação e reabilitação. 
 
- Ofício nº 565-01/2021 –  Em atenção aos ofícios 852 e 853/2021 do 
vereador Carlos Eduardo Ranzi. Em atenção ao ofício 852/2021, a 
Secretaria de Administração (SEAD) esclarece que o art. 8º, I da Lei 
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Complementar nº 173/2020 veda a concessão, a qualquer título, de 
vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a membros 
de Poder, servidores e empregados públicos e militares. Já em relação ao 
ofício 853/2021, a SEAD - Departamento de Recursos Humanos 
encaminha a informação solicitada e esclarece que muitas destas 
exonerações ocorreram, inclusive, para que as servidoras possam assumir 
outro cargo também no município de Lajeado. 
 
- Ofício nº 566-01/2021 –  Em atenção aos ofícios 857 e 858/2021 do 
vereador Deoli Gräff. Em atenção ao oficio 857/2021, a Secretaria do 
Desenvolvimento Econômico, Turismo e Agricultura (SEDETAG) 
informa que o município de Lajeado não possui um programa especifico 
para hortigranjeiros orgânicos. Todos os agricultores recebem os mesmos 
incentivos: frete para insumos diversos, programa de subsidio para 
compra de calcário e sementes forrageiras, programa troca-troca de 
sementes de milho safra e safrinha, programe de horas máquina 
(retroescavadeira, poclain, trator de esteira), convênio de assistência 
técnica com a EMATER. Cabe destacar que Lajeado participa e coordena, 
através dos técnicos locais da EMATER, do grupo de produtores 
orgânicos "OCS- Orgânicos do Vale", que é aberto a todos os agricultores 
interessados e visa prestar orientações sobre cultivo e comercialização dos 
produtos. Além disso, a SEDETAG ressalta que o Município prioriza a 
compra de produtos orgânicos para merenda escolar e para o Programa 
de Aquisição de Alimentação, do Ministério da Cidadania, além de 
disponibilizar infraestrutura para a realização de feiras nos bairros 
Centro, Americano e São Cristóvão. Já em relação ao oficio 858/2021, a 
SEDETAG informa que o terreno onde ocorre a feira do produtor no 
bairro São Cristóvão não é propriedade do Município, sendo que o valor 
da locação é de R$ 1.750,00 por mês. No momento existe um pequeno 
número de feirantes utilizando o local, sendo que novas estratégias estão 
sendo discutidas junto com a EMATER/RS a fim de otimizar e melhorar 
a utilização do local. 
 
- Ofício nº 568-01/2021 –  Em atenção ao ofício 859/2021 do vereador 
Sergio Luiz Kniphoff a Secretaria da Saúde (SESA) informa que em 
22/08/2021 Lajeado concluiu o plano de imunização por faixas etárias 
contra a COVID-19 com mais de 90% de vacinação do público-alvo. 
Considerando dados do IBGE para 2021, a população de Lajeado acima 
de 18 anos é de 66.520 pessoas, sendo que foram aplicadas 60.044 doses, 
entre primeira dose e dose única, o que representa 90,26% desta 
população. Cabe ressaltar que alguns municípios alcançaram a vacinação 
de pessoas com 18 anos mais rapidamente, contudo, sem atingir a meta 
de 85% a 90% da população por faixa etária. 
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COMISSÃO ESPECIAL DE REVISÃO LEGAL E 
DESBUROCRATIZAÇÃO  (Projeto de Lei CM nº 060-01/2021)  
 
- Projeto de Lei CM nº 060-01/2021 - Revoga expressamente as Leis 
Municipais que especifica. 
 ***************************************************************************** 
MOZART PEREIRA LOPES (Req. 1274/2021) 
  
Req. 1274/2021 – Solicita espaço para falar sobre a saúde, educação e 
obras realizadas no município de Lajeado. 
  
ALEX SCHMITT (Req. 1275 e 1276/2021) 
  
Req. 1275/2021 – Solicita espaço para falar sobre os seguintes assuntos: 
  
Desburocratização; 
Licenciamento urbanístico; 
Liberdade de trabalho – PL 072; 
Economia. 
  
Req. 1276/2021 – Solicita a Mesa Diretora visando o pleno cumprimento 
da legislação vigente, requerer que sejam tomadas as medidas cabíveis 
para que ocorra a devolução do Projeto de Resolução 001-01/2021, que 
autoriza firmar protocolo de intenções junto a Fuvates. O mesmo foi 
objeto de pedido de vistas em sessão ordinária do dia 24 de agosto de 
2021. 
Conforme estabelece o art. 158 do regimento interno, em seu parágrafo 
único, o pedido de vistas tem prazo máximo de 10 (dez) dias. Cabe 
salientar que não há previsão legal de que os projetos em vistas sejam 
devolvidos apenas em sessão. 
  
RODRIGO CONTE (Req. 1277/2021) 
  
Req. 1277/2021 – Solicita espaço no Expediente para falar sobre:  
  
Meio Ambiente  
Habitação  
Trânsito – Campanha de conscientização  
Semana Farroupilha 
  
EDERSON FERNANDO SPOHR (Req. 1278/2021 e Ind. 192) 
  
Req. 1278/2021 – Solicita espaço para falar no pronunciamento sobre: 
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Saúde; 
Educação; 
Obras; 
Trânsito; 
Segurança; 
Fiscalização. 
Comércio. 
  
Solicita à Agricultura e Meio Ambiente, que realizem poda de árvores na 
Rua João Pinto da Silva, no bairro Moinhos D'Água. As árvores estão 
caindo em cima de fiação de luz, ocasionando quedas de luz constantes 
no local;  
  
Solicita à Obras e ou Corsan que verifiquem a situação de hidrante 
localizado na Emei Doce de Criança em Conventos. Do jeito que está fica 
impossível instalar uma mangueira de água no mesmo. Foi feita uma 
calçada e o hidrante ficou enterrado na mesma. 
  
Solicita à Secretaria de Obras e Agiluz que dê uma atenção especial à 
iluminação no trecho da entrada de Conventos até o Mercado Dois Guris. 
Os moradores têm reclamado que o trecho está mal iluminado e com 
vários postes sem luz; 
  
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 Igrejinha. 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; 
 
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 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; 
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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 Antônio da Silva 
Machado, no bairro Morro 25; 
  
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. 
  
ANA RITA DA SILVA AZAMBUJA (Req. 1279, 1280, 1281, 1282 e 1283, 
1284 e 1285/2021) 
  
Req. 1279/2021 – Solicita o envio ofício ao Conselho Municipal de Defesa 

do Meio Ambiente e Saneamento solicitando que informe: 

Relação dos projetos aprovados nos últimos 5 anos pelo Conselho com 
seus respectivos valores e os benefícios ambientais de cada projeto; e 
Valores repassados/utilizados nos últimos 5 anos para castração de 
animais. 
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Req. 1280/2021 – Solicita ao Poder Executivo que informe qual foi a forma 
de contratação da empresa que fará o serviço de abertura de covas para 
plantio de mudas de árvores, qual o valor total do contrato e qual o valor 
será paga por cada abertura de cova. 
  
Req. 1281/2021 – Solicita ao Poder Executivo que informe quais são as 
regras para podas de árvores localizadas em locais públicos, se há 
diferenciação no regramento das podas em relação à idade das árvores, e 
ainda se há diferenciação em relação às árvores localizadas em terrenos 
particulares. 
  
Req. 1282/2021 – Solicita ao Poder Executivo que informe quais foram as 
medidas adotadas no sentido de regularizar a situação de descarte 
irregular de resíduos junto ao depósito de “lixo verde” e de resíduos da 
construção civil. Solicito ainda que seja informado quais ações foram ou 
estão sendo planejadas para retirar do local os resíduos que já foram 
depositados no local e não poderiam estar lá. 
  
Req. 1283/2021 – Solicita ao Poder Executivo que informe em qual estágio 
se encontra o processo de aquisição do “triturador de lixo verde”, 
sugerido à Administração municipal via requerimento nº 515/2021. 
  
Req. 1284/2021 – Solicita ao Poder Executivo que informe se há definição 
do local no qual será construída a clínica veterinária do Centro de 
Controle de Zoonoses e Vetores, tendo em vista que é de suma 
importância que seja construída em terreno público mais central da 
cidade e não junto ao aterro sanitário (local impróprio para a prestação 
deste serviço), facilitando o acesso da população à clínica. Também 
solicito que estude a possibilidade de utilizar parte do superávit 
financeiro do Poder Executivo ou que, com concordância da Câmara de 
Vereadores, seja utilizado parte do orçamento do Poder Legislativo (que 
não será utilizado e retornará ao final do ano para o Poder Executivo) 
para custear parte da obra, tendo em vista que uma parte será custeada 
por Emenda Parlamentar. 
  
Req. 1285/2021 – Solicita ao Poder Executivo a implementação de 
programa para gerenciar agendamentos de consultas e exames por meio 
de aplicativo para smartphones na Rede Municipal de Saúde. 
  
CARLOS EDUARDO RANZI (Req. 1286, 1287, 1288, 1289, 1290 e 
1291/2021 e Ind. 190) 
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Req. 1286/2021 – Solicita o envio de ofício ao Poder Executivo, sugerindo 
a compra do terreno lindeiro à Escola Municipal de Ensino Fundamental 
São João, para ampliação da escola e estacionamento de veículos. 
  
Req. 1287/2021 – Solicita à CCR Via Sul, a retirada do redutor de 
velocidade instalado na Rua Josephina Pedó, sem autorização do 
Departamento de Trânsito. Conforme a Secretaria de Obras de Lajeado, 
este serviço deve ser feito pela concessionária responsável. 
  
Req. 1288/2021 – Solicita o envio de ofício à Secretaria de Obras, 
solicitando o nivelamento do pavimento da Avenida Décio Martins 
Costa. 
  
Req. 1289/2021 – Solicita o envio de ofício à Secretaria de Obras, 
solicitando a finalização da pavimentação da Av. Aury Stürmer, no 
Bairro Moinhos D’ Água. 
  
Req. 1290/2021 – Solicita o envio de ofício à Secretaria da Cultura, Esporte 
e Lazer, solicitando a possibilidade de utilização da concha acústica para 
eventos de música, a exemplo da Semana Farroupilha, para a classe 
artística municipal. 
  
Req. 1291/2021 – Solicita espaço para falar sobre a Lei n° 11.206/2021 e 
sobre a Plataforma de Educação. 
  
SERGIO LUIZ KNIPHOFF (Req. 1292, 1293 e 1294/2021 e Ind. 193) 
  
Req. 1292/2021 – Solicita espaço para falar sobre os seguintes temas: 
  
Covid; 
Comércio aos domingos 
Manifestações 
Inflação 
Smart cities vs meio ambiente 
  
Req. 1293/2021 – Solicita o envio de ofício à Assembleia Legislativa do 
Estado do RS, ao Presidente da AL, Deputado Gabriel Souza, aos 
Deputados Estaduais do RS e demais líderes de bancada referenciados ao 
final do texto. 
Moção de Apoio à aprovação do Projeto de Lei nº 147/2021, em 
tramitação na Assembleia Legislativa do RS, que dispõe sobre a 
unificação dos quadros de pessoal e institui o Plano de Carreira, Cargos, 
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Funções e Remunerações dos servidores efetivos do Poder Judiciário 
Estadual e dá outras providências. 
  
  
Req. 1294/2021 – Solicita o envio de ofício à Assembleia Legislativa do 
Estado do RS, ao Presidente da AL, Deputado Gabriel Souza, aos 
Deputados Estaduais do RS e demais líderes de bancada referenciados ao 
final do texto. 
Moção de Apoio para o reajuste do Salário Mínimo Regional. Salário esse 
que é destinado aos empregados que não tenham piso salarial definido 
em lei federal, convenção ou acordo coletivo de trabalho, atingindo desta 
forma os trabalhadores que não possuem entidades sindicais, como os 
domésticos ou categorias mais frágeis e de menor poder de organização. 
Neste sentido, a Câmara de Vereadores da cidade de Lajeado solicita aos 
senhores e senhoras Deputados e Deputadas Estaduais para que 
construam uma proposta de reajuste que minimamente reponha a 
inflação deste período revisando, contemplando o que não foi concedido 
ainda no ano passado (4,5%) e a inflação acumulada para fevereiro deste 
ano ( 5,53%), para que seja  reposta a inflação do período dos dois últimos 
dois anos, onde tivemos um reajuste do custo da cesta básica que 
ultrapassou os 32,5%, segundo cálculos do DIEESE. 
  
Solicita à Secretaria de Obras com a seguinte solicitação: 
Reparo de lâmpada de iluminação pública na Rua Nossa Senhora da 
Conceição, nº 73. 
  
LORIVAL EWERLING DOS SANTOS SILVEIRA (Req. 1295 e 
1296/2021 e Ind. 194) 
  
Req. 1295/2021 – Solicita à Secretaria de Planejamento para que seja 
anexado a sobra de área aos imóveis do Loteamento Zago a área existente 
aos fundos das casas que ficam lindeiras à Rua Maria Francisca da Silva, 
pois hoje como se encontram os moradores não tem o mínimo de 
acessibilidade às suas residências a aquela quadra ali existente. 
  
Req. 1296/2021 – Solicita à CCR Sul Vias para que providencie o conserto 
dos buracos no asfalto na ERS 130 na rótula do Posto do Arco devido ao 
risco de acidentes. 
  
Solicito à Secretaria de Obras para que seja feito o alargamento e a 
pavimentação no modelo contribuição de melhorias na Rua Henrique 
Eckhardt que dá acesso ao parque de eventos no Bairro Floresta, pois 
devido aos eventos que ali se realizam esta rua é bastante usada, criando 
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perigo aos veículos que ali trafegam devido à rua ser estreita e a grande 
quantidade de poeira aos moradores. 
  
Reitera à Secretaria de Obras para que seja feito a boca de lobo na 
Avenida Beira Rio em frente ao N° 1940, pois como se encontra hoje 
existe uma cratera bem no meio da calçada de passeio onde os pedestres 
tem que passar pela pista de rolamento, ficando em grave risco de 
acidente. 
  
Solicita ao Departamento de Agricultura que faça a capina nas Ruas do 
Bairro Campestre. 
  
Solicita ao Departamento de Agricultura que faça a capina nas Ruas do 
Bairro Florestal. 
  
Solicita à Secretaria de Obras para que conserte o asfalto na Rua Carlos 
Jacob Kieling no Bairro Florestal. 
  
DEOLÍ GRÄFF (Req. 1297, 1298 e 1299/2021) 
   
Req. 1297/2021 – Solicita à Secretaria de Meio Ambiente, Saneamento e 
Sustentabilidade, as seguintes informações: 
Qual o número de licenças para corte de árvores, concedidas nos anos de 
2020 e 2021;  
Qual o endereço/localização (rua, nº e bairro) do corte realizado e qual 
foi a espécie suprimida; 
Qual o número de mudas de árvores plantadas, em espaços públicos, nos 
anos de 2020 em 2021, com respectiva localização (endereço do plantio). 
 
Req. 1298/2021 – Solicita à Secretaria de Meio Ambiente, Saneamento e 
Sustentabilidade, as seguintes informações: 
Quais são as ações de combate à proliferação de mosquitos que estão 
sendo realizadas no município, no ano de 2021; 
Quantos servidores trabalham na atividade de combate aos mosquitos; 
Qual o valor investido, em 2021, no combate à proliferação de mosquitos 
em nosso município;  
Existe alguma campanha, neste sentido, em andamento no município. 
  
Req. 1299/2021 – Solicita espaço no Expediente para falar sobre: 
  
Saúde 
Meio Ambiente 
Educação 
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PAULA THOMAS (Req. 1300/2021) 
  
Req. 1300/2021 – Solicita espaço no expediente para falar sobre: 
  
Economia, segurança pública, ProgramaAvançar do governo Estadual, 
parceria com o 
Governo do Estado. 
  
ANTÔNIO MARCOS SCHEFER (Req. 1301 e 1302/2021 e Ind. 195) 
  
Req. 1301/2021 – Solicita ao Poder Executivo/Sr. Prefeito Municipal, 
SEAD/SEFA, que seja estudada uma forma de ser feito o calçamento da 
Rua Guilherme Henrique Matte, e que se responsabilize pela cobrança da 
Companhia Riograndense de Saneamento referente a área de sua 
propriedade localizada na mesma, tendo em vista que segundo os 
moradores todos estão de acordo, e o único empecilho é essa área, visto 
que isso beneficiaria a todos. 
  
Req. 1302/2021 – Solicita ao Poder Executivo/Sr. Prefeito Municipal, 
SEPLAN-Trânsito/Agentes de Trânsito/ Vigilância Pública a pedido dos 
moradores a colocação de câmeras de monitoramento, para fins 
principalmente de segurança tendo em vista que já ocorreram assaltos e 
outras situações nestes locais e também no caso de acidentes para se obter 
informações com mais facilidade. 
Toda a extensão da Rua Osvaldo Aranha no bairro Centro. 
Rua Arnoldo Hury, no bairro Jardim do Cedro, nas proximidades da 
curva existente um pouco antes da interseção da mesma com a Rua 
Carlos Spohr Filho no bairro Moinhos d’Água. 
  
Solicita ao Poder Executivo/Sr. Prefeito Municipal: 
 
SEOSP: solicitando a colocação de iluminação pública no campo de 
futebol do Delfino Costa no bairro Conservas. 
 
SEOSP: solicitando a colocação de material brita/saibro na Rua Rodolfo 
Bischoff no bairro Conventos, pois os moradores reclamam da grande 
quantidade de barro gerado na mesma em dias de chuva.  
   
JONES BARBOSA DA SILVA (VAVÁ) (Req. 1303, 1304, 1305, 1306 e 
1307/2021 e Ind. 196) 
  
Req. 1303/2021 – Solicita espaço para falar sobre. 
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 Educação 
Saúde pública 
Pavimentação comunitária 
Vacinação 
Comércio 
Cesta básica 
Autismo 
Transporte Público 
Defesa civil 
Escrituras da extinta COHAB 
Escolas estaduais 
  
Req. 1304/2021 – Solicita à Secretaria de Saúde de Lajeado, que nos 
informe, como se dá o encaminhamento dos exames que a unidade de 
pronto atendimento UPA realiza nos seus atendimentos, 
encaminhamento este da UPA para o laboratório. 
  
Req. 1305/2021 – Solicita espaço para fazer menção a família Krüger. São 
pioneiros como uma família surda. Adriano Pedro Krüger (in 
memoriam), Frederico Aarão Krüger (in memoriam), Noeli Dirce Krüger, 
Rejane Krüger Bettiol e Liliana Krüger todos surdos. Passaram muito 
trabalho para ter suas necessidades atendidas de maneira acessível. 
Setembro é o mês da visibilidade da Comunidade Surda Brasileira, 
conhecido como Setembro Azul, o mês é marcado por diversos eventos 
voltados para a conscientização sobre a acessibilidade e a comemoração 
das conquistas obtidas pela comunidade surda ao longo dos anos. 
  
Req. 1306/2021 – Solicita à Secretaria de Trabalho,Habitação e Assistência 
Social – STHAS, informações referente a possíveis mudanças na 
distribuição de cestas básicas por parte do CRAS Lajeado. Segundo 
Informações os beneficiados e todos familiares que recebem o benefício, 
devem comparecer a unidade para acompanhamento familiar, para 
esclarecimentos e real necessidade da família. 
  
Req. 1307/2021 – Solicita à Secretaria de Saúde, a disponibilização de 
transporte público para o dia 18/09/2021, com destino ao hospital de 
Cardiologia em Porto Alegre, para doação de sangue ao menino Ezequiel 
Ravi 4 meses. Transporte para 12 pessoas. 
  
Solicita a Secretária de Obras para que atenda às seguintes demandas: 
Lâmpada piscando na rua Santa Catarina 351, Bairro Santo André; 
Troca de Lâmpada rua 1° de maio, no Bairro Moinhos D'Água; 
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Campo sintético do Bairro Olarias na volta do mesmo, o terreno tem 
muito desnível acumulando grande quantidade de água, solicita a 
colocação de material, brita ou terra para ficar nivelado. 
  
Solicita à Secretaria do Meio Ambiente para a remoção de um pinheiro 
que se encontra na rua Primeiro de Maio, número 338, pois o mesmo 
oferece perigo a rede elétrica e as residências.    
Reiterando o pedido com data de 02 de fevereiro de 2021. 
Segundo informações do protocolo 2278/2021, de Gilmar Francisco Lenz, 
se encontra na seguinte forma. 
Situação  Encaminhado em 05/03/2021, recebido em 09/03/2021 por 
Departamento SEMA - Lic. - Adm2 (tramitação interna) Assunto: 
SUPRESSÃO E/OU MANEJO DE VEGETAÇÃO - VIA PÚBLICA 
Síntese: SUPRESSÃO E/OU MANEJO DE VEGETAÇÃO - VI 
Encaminhamentos 
4 SEMA - Lic. - Adm2 (tramitação interna) em 05/03/2021; 
3 SEMA - Adm. - Rec. (tramitação interna) em 03/03/2021; Despacho: 
Doc. entregue para Gilmar F. Lenz, em 03/03/21, a sema/lic/adm2, para 
controle de prazo. Encaminhado uma via do AF, para seosp, 
(Agricultura), executar o serviço. 
2 SEMA - Lic. - Adm1 (tramitação interna) em 17/02/2021; Despacho: 
Emitido ALVARÁ nº 033-01/2021. Para entrega de documento. 
1 SEMA - Lic. - Flor. (tramitação interna) em 01/02/2021; Despacho: De: 
SEMA/LI/FLOR Para: SEMA/LIC/ADM1 Para elaboração de Alvará 
Florestal, conforme Parecer Técnico n° 196-01/2021. 
  
Solicita à Secretaria de Obras, providências, na Rua Albino Alfredo 
Hauschild, loteamento visão, Bairro Olarias. Foi construído um muro no 
final da rua que acabou com a vazão de água da chuva, a água fica 
empoçada e quando chove muito acaba invadindo o pátio das casas.   
  
HEITOR LUIZ HOPPE (Req. 1308 e 1309/2021) 
  
Req. 1308/2021 – Solicita o envio de Ofício à Secretaria de Segurança, 
Departamento de Trânsito, sugerindo a instalação de BICICLETÁRIOS 
em pontos estratégicos da cidade (Exemplo: Proximidades de Bancos, 
Supermercados, Parque dos Dick, entre outros a serem analisados através 
de estudo técnico). 
JUSTIFICATIVA:   
Cada vez existem mais adeptos ao ciclismo, como opção de esporte, 
prática de exercício físico e meio de locomoção; 
Nossa cidade tem dificuldades de mobilidade e de espaços para 
estacionamento de automóveis; 
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O Poder Público precisa estimular alternativas de locomoção e transporte; 
Os bicicletários trarão mais segurança aos usuários para fazer uso da 
bicicleta para além da prática de esporte e atividade física, também usar 
como meio de locomoção até o local de trabalho ou para realizar tarefas 
ou compras pela cidade. 
  
Req. 1309/2021 – Solicita espaço no expediente para manifestação em 
relação aos assuntos abaixo: 
Semana Farroupilha;      
Relação entre Poder Executivo e Legislativo; 
Respostas de Indicações e Requerimentos encaminhados ao Executivo. 
  
Solicita o envio de Ofício à Secretaria de Segurança Pública e Cidadania – 
Departamento de Trânsito, reiterando o pedido de uma repintura urgente 
em todas as faixas de segurança, redutores de velocidade e revitalização 
de toda a sinalização, vertical e horizontal, limpeza geral da via, reforma 
da pavimentação, bem como estudo de projeto para otimizar o fluxo de 
trânsito na ERS 421 e suas travessias no Bairro Conventos. 
JUSTIFICATIVA: 
A ERS 421 em Conventos, recentemente municipalizada, é uma das vias 
mais movimentadas do Município, devido à grande urbanização e 
aumento da população nos últimos anos; 
Há muito congestionamento nesta via, especialmente nos horários de 
pico; 
Existe grande dificuldade e muito tempo de espera para ingressar e/ou 
atravessar a via, tanto de pedestres, quanto de veículos, em vários pontos, 
e, com isso trazendo insegurança e riscos de acidentes aos usuários; 
Além dos problemas de sinalização e dificuldades de fluxo, a via está com 
um mau aspecto de conservação e limpeza. 
************************************************************************************ 
     Sala Presidente Tancredo de Almeida Neves,  14 de  setembro de 2021. 
 
 
 
 

 


