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     CÂMARA DE VEREADORES DE LAJEADO 
          Estado do Rio Grande do Sul 

 Sessão Ordinária realizada no dia   01/02/2022 

      BOLETIM Nº  001-02/2022 

               E X P E D I E N T E 

************************************************************************************ 
PODER EXECUTIVO:  

 
- PL Nº 06-01/2021 –  Altera a tabela do Art. 1º da Lei nº 11.291, de 28 de 
dezembro de 2021, que autoriza a renovação dos contratos 
administrativos temporários das servidoras que menciona, até o quinto 
mês após o parto. 
 
- PL Nº 07-01/2021 –  Autoriza a abertura de Crédito Especial. 
 
Ofício nº  031-02/2022 – Poder Executivo solicita o desarquivamento e a 
apreciação dos Projetos de Lei nº 020/2021, 120/2021, 122/2021, 123/2021 
e 126/2021.     
 
Ofício nº  032-02/2022 – Poder Executivo indica o Vereador Mozart 
Pereira Lopes para exercer a função de líder de governo no exercício de 
2022.  
 
Ofício n° 001-02/2022 - GAP - VETO INTEGRAL ao Projeto de Lei CM n° 
075-01/2021, que "Dispõe sobre a publicidade da lista de espera para 
vagas nas Escolas de Ensino Fundamental do Município de Lajeado e dá 
outras providências" 

 

Ofício n° 004-02/2022 – GAP - VETO INTEGRAL ao Projeto de Lei CM n° 
070-01/2021, que "estabelece critérios para a execução de obras de 
recapeamento asfáltico, bem como para a reparação de pavimentos 
danificados por obras de infraestrutura executadas nas vias públicas no 
Município de Lajeado". 
  
Ofício n° 005-02/2022 – GAP - VETO INTEGRAL a EMENDA ADITIVA 
N° 01 ao Projeto de Lei n° 117, de 09 de dezembro de 2021, que "autoriza 
o Poder Executivo a conceder incentivo fiscal às empresas Florestal 
Alimentos S/A e Fermau Participações LTDA." 
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 Of. n° 0829-01 /2021 - Resposta aos ofícios 1315, 1316 e 1317/2021 da 
vereadora Ana Rita da Silva Azambuja, aos oficios 1319, 1320, 1325 e 
1326/2021 do vereador Carlos Eduardo Ranzi, aos ofícios 1330 e 
1331/2021 do vereador Antônio Marcos Schefer, ao ofício 1332/2021 do 
vereador Jones Barbosa da Silva e ao ofício 1335/2021 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. 
   
Of. n° 0827-01/2021 - Resposta ao ofício 1292/2021 do vereador Márcio 
Dal Cin a Secretaria da Cultura, Esporte e Lazer (SECEL) informa que foi 
encaminhada ao e-mail marciodalcinvereador@gmail.com cópia da 
documentação relativa ao requerimento do nobre Vereador. 
  
Of. n° 0824-01/2021 - Resposta ao ofício 1282/2021 da vereadora Ana Rita 
da Silva Azambuja e ao ofício 1302/2021 da vereadora Paula Thomas. Em 
atenção ao ofício 1282/2021, a Secretaria do Desenvolvimento Social 
esclarece que o programa mencionado pela nobre Vereadora ainda não 
foi regulamentado pelo Governo Federal, impossibilitando a prestação de 
maiores informações a respeito. Já em relação ao ofício 1302/2021, a 
Secretaria do Desenvolvimento Social informa que o setor do Cadastro 
Único realiza permanentemente agendamentos, novos cadastros, 
atualizações e transferências. O atendimento é realizado de segunda a 
quinta, das 08h às 16h 15min e às sextas-feiras, das 8h às 12h. 
  
Of. n° 0830-01 /2021 - Resposta ao ofício 1329/2021 do vereador Antônio 
Marcos Schefer, a Secretaria de Administração - Setor de Patrimônio 
informa que o veículo de placa lZL 1F99 pertence à Secretaria da Saúde. 
  
Of. n° 0831-01/2021 - Resposta ao ofício 1339/2021 do vereador Adriano 
Rosa, aos ofícios 1340, 1341 e 1342/2021 da vereadora Ana Rita da Silva 
Azambuja, aos oficios 1344 e 1345/2021 do vereador Antônio Marcos 
Schefer, aos ofícios 1350, 1352 e 1353/2021 do vereador Carlos Eduardo 
Ranzi, ao ofício 1356/2021 do vereador Heitor Luiz Hoppe e aos ofícios 
1357, 1358, 1359, 1360 e 1363/2021 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. 
  
Of. n° 0833-01/2021 - Resposta ao ofício 1328/2021 do vereador Antônio 
Marcos Schefer a Secretaria de Administração - Coordenadoria de 
Recursos Humanos informa que para o cargo de Bibliotecário não há 
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concurso vigente, contudo há expectativa de realização de concurso para 
este cargo. 
  
Of. n° 0836-01/2021 - Resposta aos ofícios 1106 e 1112/2021 do vereador 
Carlos Eduardo Ranzi. Em atenção ao ofício 1106/2021, a Secretaria de 
Obras e Serviços Urbanos informa que já existe no Bairro Moinhos 
D'Água uma praça com academia ao ar livre na Rua Waldemar Schossler. 
Quanto ao ofício 1112/2021, a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos 
informa que grande parte da Rua Alfredo Henrique Diedrich já está 
pavimentada. 
  
Of. n° 0838-01/2021 - Resposta aos ofícios 1245 e 1269/2021 do vereador 
Jones Barbosa da Silva a Secretaria de Educação encaminha cópia da Cl n° 
1284/2021 com as informações solicitadas pelo nobre Vereador. 
 
Of. n° 0840-01/2021 - Resposta aos ofícios 1349 e 1354/2021 do vereador 
Carlos Eduardo Ranzi. Em atenção ao ofício 1349/2021, a Secretaria da 
Fazenda (SEFA) solicita que seja especificado a quais serviços 
terceirizados se refere o requerimento, tendo em vista a grande demanda 
de trabalho envolvida para o atendimento do mesmo. Já em relação ao 
ofício 1354/2021, a SEFA esclarece que todas as taxas cobradas pelo 
poder público são instituídas por lei. Além disso, a SEFA informa alguns 
dos Decretos vigentes no exercício 2021, onde constam as principais taxas 
não regulamentadas pelo Código Tributário Municipal: Decretos n° 
11.892, 11.893, 11.921 e 12.030/2021. Taxas relacionadas ao IPTU podem 
ser consultadas diretamente no site oficial do Município no link "IPTU 
Transparente". Ademais, a SEFA encaminha duas planilhas extraídas do 
sistema gerencial: a) planilha com todas as receitas e com valor 
preenchido e; b) planilha com assunto do protocolo X receita vinculada e 
os valores cobrados. Cabe lembrar que os valores se referem ao ano de 
2021 e são preenchidos somente as que têm valor fixo. 
  
Of. n° 0839-01/2021 - Resposta aos ofícios 1321 e 1324/2021 do vereador 
Carlos Eduardo Ranzi.Em atenção ao ofício 1321/2021, a Secretaria de 
Educação (SED) encaminha cópia das atas solicitadas. Já em relação ao 
ofício 1324/2021, a SED esclarece que as informações solicitadas foram 
encaminhadas através do ofício 838-01/2021. 
  
Of. n° 0844-01/2021 - Resposta ao ofício 699/2021 do vereador Jones 
Barbosa da Silva. Em atenção ao ofício acima referido, a Secretaria da 
Saúde (SESA) encaminha cópia da Cl n° 761-01/2021, contendo os 
esclarecimentos solicitados pelo nobre Vereador. 
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Of. n° 0846-01/2021 - Resposta ao ofício 1307/2021 do vereador Jones 
Barbosa da Silva. Em atenção ao ofício acima referido, a Secretaria da 
Saúde (SESA) informa que continuarão ocorrendo em 2022 os 
atendimentos de fisioterapia realizados na Univates. Após realizar 
consulta médica em sua UBS de referência e, em havendo necessidade, o 
paciente recebe o encaminhamento para as sessões de fisioterapia, sendo 
que os agendamentos são realizados pelo setor de regulação da SESA.  
  
Of. n° 0845-01/2021 - Resposta ao ofício 1260/2021 da vereadora Ana Rita 
da Silva Azambuja e aos ofícios 1264 e 1267/2021 do vereador Carlos 
Eduardo Ranzi. Em atenção ao ofício 1260/2021, a Secretaria do 
Planejamento, Urbanismo e Mobilidade (SEPLAN) esclarece que as 
lixeiras para as edificações devem estar previstas nos projetos 
encaminhados para aprovação pela SEPLAN e são vistoriadas quando 
solicitadas as cartas de habite-se. Quando ocorrem denúncias, a 
fiscalização de posturas procede à fiscalização do local indicado a fim de 
que sejam tomadas medidas cabíveis. Quanto aos restos de materiais de 
construção, cabe à fiscalização de obras vistoriar o local e, se necessário, 
notificar o infrator para que providencie a retirada dos mesmos. Quanto 
ao ofício 1264/2021, a SEPLAN informa que a sinalização da Av. dos Ipês 
está parcialmente concluída, sendo que já foi realizada a pintura da 
velocidade permitida de 40 km/h e a instalação de placas indicando a 
velocidade permitida na via. Ainda há a possibilidade de implementação 
de outros dispositivos, contudo, um acompanhamento está sendo 
realizado no local a fim de verificar tal necessidade. Já em relação ao 
ofício 1267/2021, a Coordenadoria de Relações Comunitárias e 
Institucionais informa que a energia elétrica consumida pelos trailers 
estacionados no recuo da rua Santos Filho é custeada pelos proprietários 
dos mesmos. Quanto ao consumo de água, informa-se que não existe 
ligação de água para os trailers. 
 

Ofício 001-01/2022- FPSM/RPPS - Em cumprimento ao artigo 126, Lei 
Complementar Municipal 002/2016, encaminhamos os relatórios anexos 
contendo posições dos saldos e o detalhamento da receita e da despesa do 
exercício de 2021 do Fundo Municipal de Previdência Social do Regime 
Próprio de Previdência Social do Município de Lajeado - FPSM/RPPS. 
 ***********************************************************************************
FEDERAIS:  
 

Polícia Rodoviária Federal em atenção ao Ofício nº 1243-01/2021 (SEI 
38166038), que versa sobre estabelecimento de Acordo de Cooperação 
Técnica (ACT) entre a Polícia Rodoviária Federal e a Prefeitura Municipal 
de Lajeado/RS, informamos que, conforme tratativas iniciadas em agosto 
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de 2021, a Prefeitura de Lajeado aderiu à Plataforma Multiagências da 
Polícia Rodoviária Federal, cujo projeto consiste no compartilhamento 
com outros órgãos, sem ônus, de sistemas e soluções que são usadas em 
produção pela PRF, visando qualificar a execução das atribuições dos 
participantes do Sistema Único de Segurança Pública (SUSP) e, 
consequentemente, aprimorar a capacidade de resposta das instituições 
em relação às entregas à sociedade. 
****************************************************************************** 
ESTADUAIS: 
 
SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA em atenção ao Ofício nº 1090-
01/2021, de autoria do Vereador Carlos Eduardo Ranzi sobre a retirada a 
incidência da tarifa de ICMS sobre o adicional das bandeiras tarifárias da 
conta de energia elétrica, informamos que o requerimento foi recebido 
pela Receita Estadual e encaminhado para avaliação de impactos 
financeiros e da conveniência e oportunidade de implementação da 
medida. 
****************************************************************************** 
ENTIDADES: 
 
ACIL, encaminha ofício cumprimentando a Mesa Diretora do Poder 
Legislativo de Lajeado para o exercício de 2022. Ao mesmo tempo, 
parabenizamos o presidente, vereador Isidoro Fornari Neto, e Mesa 
Diretora que se despedem pela produtiva gestão em 2021, onde tantos e 
importantes projetos foram encaminhados e aprovados. 
************************************************************************************ 
MESA DIRETORA: ( Projeto de Resolução nº 001-02/2022 ) 
 
Projeto de Resolução nº 001-02/2022 - Autoriza diligenciar para fins de  
digitalização dos documentos que compõem o arquivo do Poder 
Legislativo Municipal.  
 
CARLOS EDUARDO RANZI - (Projeto de Lei CM nº 001-02/2022) 
  
- Projeto de Lei CM nº 001-02/2022 – Dispõe sobre as mensagens 
justificativas dos Decretos do Poder Executivo, referentes a aberturas de 
Créditos Orçamentários. 
 
CARLOS EDUARDO RANZI- (Projeto de Lei CM nº 002-02/2022) 
 
- Projeto de Lei CM nº 002-02/2022 - Inclui o Parágrafo Único ao Art. 1º 
da Lei Municipal nº 6.699, de 8 de novembro de 2001, que proíbe o uso de 
celulares nas Escolas Municipais. 
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ANA RITA DA SILVA DE AZAMBUJA - (Projeto de Lei CM nº 003-
02/2022) 
  
- Projeto de Lei CM nº 003-02/2022 - Denomina de Rua FRANCISCO 
HENRIQUE SIEBEN – FRANÇA a Rua 16 localizada nos Loteamentos 
Parque dos Conventos II e Parque dos Conventos III, no Bairro 
Conventos. 
  
ANA RITA DA SILVA DE AZAMBUJA - (Projeto de Lei CM nº 004-
02/2022) 
  
- Projeto de Lei CM nº 004-02/2022 – Denomina de Rua Eitor Pochmann 
a Rua 15, localizada nos Loteamentos Parque dos Conventos II e Parque 
dos Conventos III, bairro Conventos. 
************************************************************************************ 
ANA RITA DA SILVA AZAMBUJA (Req. 001, 002, 003, 004, 005 e 
006/2022) 
  
Req. 001/2022 – Solicita o envio de ofício ao Poder Executivo solicitando 
que seja estudada a viabilidade de instituir como rua preferencial a Rua 
Santos Filho e seu prolongamento (Rua Pedro Kolling) no cruzamento 
com a Rua Padre Theodoro Amstad. E que, para esta alteração, proceda 
com a desapropriação (ou permuta) das áreas das esquinas deste 
cruzamento, para que assim o trânsito possa fluir com mais segurança e 
agilidade no local. 
  
Req. 002/2022 – Solicita o envio de ofício ao Poder Executivo solicitando 
que a revitalização da Rua Júlio de Castilhos contemple a arte urbana, 
regulamentada pela Lei Municipal 10.418/2017 e que autoriza a 
manifestação artística em: 
I - prédios públicos; 
II - postes; 
III - colunas; 
IV - obras viárias; 
V - túneis; 
VI - muros; 
VII - paredes cegas; 
VIII - tapumes de obras; e 
IX - paradas de ônibus. 
  
Req. 003/2022 – Solicita o envio de ofício ao Poder Executivo solicitando a 
instalação de bancos e toldos/cobertura para proteção contra sol e chuva 
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aos munícipes que aguardam atendimento junto à Farmácia Escola e ao 
setor de Medicamentos do Estado. 
  
Req. 004/2022 – Solicita o envio de ofício ao Poder Executivo e ao 
Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente e Saneamento, para 
que viabilizem a execução do Censo Animal em Lajeado. 
  
Req. 005/2022 – Solicita o envio de ofício ao Poder Executivo, solicitando 
ciência de onde será investida a verba devolvida do duodécimo, referente 
ao exercício de 2021, da Câmara de Vereadores.  
  
Req. 006/2022– Solicita o envio de ofício ao Poder Executivo, sugerindo a 
criação do Restaurante Popular. O Restaurante Popular tem por objetivo 
ampliar a oferta de refeições nutricionalmente adequadas, a preços 
acessíveis, à população de baixa renda, vulnerabilizados socialmente e 
em situação de insegurança alimentar e nutricional; e também promover 
a alimentação adequada e saudável. 
  
EDERSON FERNANDO SPOHR (Req. 007/2022 e Ind. 001) 
  
Req. 007/2022 – Solicita espaço para falar no pronunciamento sobre: 
 

Saúde; 
Educação; 
Obras; 
Trânsito; 
Segurança; 
Fiscalização; 
Comércio. 
  
Indico à Mesa Diretora desta Casa Legislativa, oficiar ao Chefe do Poder 
Executivo as seguintes providências: 
  
Solicita à Secretaria dos Esportes que sejam idealizadas e postas em 
práticas escolinhas de esportes municipais no bairro Moinhos D'Água e 
São Bento. Há um déficit de atividades nesse sentido nos bairros e a 
distância impede e dificulta a locomoção das crianças ao centro da cidade; 
  
Solicita à Obras que providencie um abrigo contra o sol na parada de 
ônibus ao lado do Banrisul na Av. Benjamin Constant no Bairro Florestal; 
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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; 
  
Solicita à Agricultura, em caráter de urgência, que finalmente concluam o 
plantio de grama nos canteiros da Av. Auri Sturmer no bairro Moinhos D 
'Água. Essa solicitação é feita há mais de 2 anos. 
  
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 ao Departamento de Trânsito e Sec. De Obras, a instalação de 
abrigo para parada de ônibus a qual já tem autorização para tal da dona 
do terreno na rua Décio Martins de Azevedo, 733 no bairro São Bento; 
  
LORIVAL EWERLING DOS SANTOS SILVEIRA (Req. 008 e 028/2022) 
  
Req.  008/2021 – Solicitamos à Secretaria de Segurança Pública, ao 
Coordenador do Departamento de Trânsito, Sr. Vinicius Renner, ao Sr. 
Prefeito Marcelo Caumo.  Sabemos que a sinalização de trânsito de 
nossos bairros mais afastados, são muito precárias, devido às muitas 
solicitações feitas por esse Vereador e demais colegas, que fosse dada 
uma atenção especial a essas sinalizações, principalmente as placas de 
PARE, nas travessias.            Sendo assim, solicitamos uma 
justificativa, porque não foi tomada nenhuma atitude em relação às 
sinalizações mencionadas. 
  
Req.  028/2021 – Reiterando a solicitação feita no dia 01 de dezembro de 
2021, para que a Mesa Diretora desta Casa Legislativa, convide o 
Conselho Tutelar de Lajeado, para fazer uso da tribuna, para tratar de 
assuntos referentes às atribuições do CT, forma de trabalho, demandas 
atendidas e ações desenvolvidas pelo mesmo. 
  
SERGIO LUIZ KNIPHOFF (Req. 009, 010, 011 e 012/2022) 
  
Req. 009/2022 – Solicita o envio de ofício ao Poder Executivo Municipal 
solicitando a prestação de contas sobre: 
Custos do Poder Público Municipal na participação do Rio Innovation 
Week 2022 (discriminados por hospedagem, alimentação, deslocamentos, 
etc ); 
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Membros da comitiva que participaram do evento na cidade do Rio de 
Janeiro e atividades realizadas pelos mesmos; 
  
Req. 010/2022 – Solicita ao Secretário Municipal da Saúde, Claudio Klein, 
ao fiscal de obras do Departamento de Serviços Urbanos, Carlos Kayser e 
ao Secretário do Meio Ambiente, Luís André Benoit, convocando-os para 
fazer uso da tribuna na Câmara de Vereadores e prestar esclarecimentos 
sobre o Art. 4º do PL 126-2021, onde diz: 
Art. 4º É dispensada a concorrência pública para a concessão autorizada 
no art. 1º desta Lei, por tratar-se de interesse público voltado, 
principalmente, à manutenção da saúde pública e limpeza da área. Os 
esclarecimentos dos respectivos agentes públicos devem contemplar 
quais são os predicados da “manutenção da saúde pública e limpeza da 
área” que dispensam a concorrência pública da referida obra. 
  
Req. 011/2022 – Solicita o envio de ofício ao Observatório Social de 
Lajeado, solicitando relatório de atividades realizadas pelo órgão no 
período de 2017 até 2021.  
A organização não governamental foi criada por entidades da sociedade 
civil do município com o objetivo principal de promover uma análise e 
divulgação de informações relativas ao comportamento de entidades e 
órgãos públicos, com relação à aplicação de recursos, ao comportamento 
ético de seus servidores e gestores, ao nível dos resultados gerados e à 
qualidade dos serviços prestados.  
Entendemos que essa atividade de fiscalização é muito valorosa aos 
munícipes sendo uma importante ferramenta para as funções 
desempenhadas pelo legislativo municipal. Assim, reforçamos o pedido 
de um relatório completo com todas as ações realizadas pelo órgão no 
período de 2017 até 2021. 
O Observatório é presidido por Fernando Arenhardt e atende, de 
segunda a sexta-feira, na Rua Bento Gonçalves, 665, sala 103, Lajeado-RS. 
  
Req. 012/2022 – Solicita espaço para falar sobre os seguintes temas: 
  
Covid 
Ordenamento Social Urbano 
Obras em Lajeado 
  
PAULA THOMAS (Req. 013 e 014/2022) 
  
Req. 013/2022 – Solicita o envio de ofício ao Poder Executivo, juntamente 
com a Secretaria de Planejamento e Urbanismo – SEPLAN solicitando a 
seguinte informação: 
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-Se houve protocolo, requerimento de projetos para implantação de 
Parklets em nossa cidade. 
  
Req. 014/2022 – Solicita espaço no   expediente para   falar sobre:  
Governo do Estado, saúde, educação e obras/ Parque Ney Santos 
Arruda. 
  
ANTÔNIO MARCOS SCHEFER (Req. 015 e 016/2022 e Ind. 002)  
  
Req. 015/2022 - Solicita o envio de ofício ao Poder Executivo/Sr. Prefeito 
Municipal, SESA solicitando com URGÊNCIA que sejam verificadas as 
inúmeras reclamações que chegaram até este vereador, do mal 
atendimento sendo muitas vezes grosseiro aos pacientes por parte dos 
funcionários do Posto de Saúde do bairro Universitário, e a dificuldade 
que muitos tem enfrentado para entrar em contato com o mesmo por 
telefone, pois segundo eles ninguém atende. E solicito também, que seja 
estudada a possibilidade de contratação de mais médicos, principalmente 
pediatras para atender no mesmo. 
  
Req. 016/2022 – Solicita o envio de ofício ao Poder Executivo/Sr. Prefeito 
Municipal/ Brigada Militar, solicitando a pedido dos moradores da Rua 
Arthur Schneider e arredores que haja mais efetivo e patrulhamento na 
mesma, pois eles estão com medo devido ao expressivo aumento de 
assaltos que estão ocorrendo nesta área. 
  
Solicita o envio de ofício ao Poder Executivo/Sr. Prefeito Municipal, 
solicitando: 
  
SEOSP: solicitando melhorias como o patrolamento e colocação de 
material na Rua Frederico Henrique Dellbrugge no bairro Jardim do 
Cedro, e a pedido dos moradores futuramente o calçamento da mesma, 
pois eles reclamam da grande quantidade de poeira devido ao fluxo 
intenso de veículos no local. 
  
SEOSP: solicitando a colocação de iluminação pública (suporte e 
lâmpada) na Rua L, proximidades da residência nº83 no bairro São Bento. 
  
SEOSP: solicitando o patrolamento e colocação de material (brita/saibro) 
na Estrada Geral de Alto Conventos visto que a mesma se encontra em 
condições precárias de conservação, dificultando a travessia no local. 
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SEMA: requerendo a colocação de veneno para baratas e ratos nos 
bueiros da Rua Reinholdo Fernando Gueths, no bairro Conventos, 
solicitação está feita pelos moradores. 
 
SEOSP: solicitando a substituição de lâmpadas queimadas nos endereços 
citados abaixo, pois os moradores reclamam da insegurança nestes locais 
devido à falta de iluminação. 
Na Rua Oscar Pedro Scherer interseção com a Rua Boqueirão do Leão, no 
bairro Planalto. 
  
SEOSP: solicitando melhorias na Rua Willi Johann no bairro Jardim do 
Cedro, pois os moradores reclamam da dificuldade que é trafegar na 
mesma. 
  
SEOSP: solicitando a limpeza e roçada na calçada localizada na Rua 
General Mallet no bairro Americano, pois o mato está altíssimo 
dificultando a travessia no local. 
  
DEOLÍ GRÄFF (Req. 017/2022) 
  
Req. 017/2022 – Solicita espaço no Expediente para falar sobre: 
  
Educação - 125 anos do Colégio Madre Bárbara; 
Obras - rotatórias da RSC-453 / Bairro Floresta; 
Aniversário de 131 anos de Lajeado; 
Inauguração do Parque Ney Santos Arruda; 
Edição da Revista A Hora – Pensar Lajeado 2022. 
  
CARLOS EDUARDO RANZI (Req. 018, 019, 020, 021, 022, 023, 024, 025 
e 026/2022) 
  
Req. 018/2022 – Solicita o envio de ofício à Mesa Diretora, solicitando o 
desarquivamento de todos os projetos de Lei e emendas apresentadas no 
ano de 2021, que não foram analisados. 
  
Req. 019/2022 – Solicita o envio de ofício ao Poder Executivo, solicitando 
a previsão de instalação da academia ao ar livre na praça da Rua 1º de 
Maio, no bairro São Bento, conforme divulgado através do ofício (465-
01/2021). 
  
Req. 020/2022 -  Solicita envio de ofício ao Poder Executivo, solicitando 
melhorias no processo de contratação de pessoal, aos moldes do que 
acontece no município de Arroio do Meio, que este vereador, em visita 
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presencial àquela cidade, pôde verificar que os processos de seleção são 
muito mais velozes que os atualmente utilizados na cidade de Lajeado. 
Tal procedimento poderá facilitar muito o preenchimento de vagas e a 
prestação do serviço público prestado. 
  
Req. 021/2022 – Solicita envio de ofício ao Poder Executivo, solicitando 
instalação de academia ao ar livre e pista de caminhada na praça pública 
situada à Rua Paulo José Schlabitz, no Bairro Montanha. 
  
Req. 022/2021 – Solicita o envio de ofício ao Poder Executivo, solicitando 
o valor gasto em anúncios publicitários, por veículo, mês-a-mês, no ano 
de 2021. 
  
Req. 023/2021 – Solicita envio de ofício à Mesa Diretora, solicitando o 
valor gasto em anúncios publicitários, por veículo, mês-a-mês, no ano de 
2021. 
  
Req. 024/2021 – Solicita o envio de ofício ao Departamento de Trânsito, 
reiterando a indicação 190/2021, na qual solicitamos a placa de 
identificação na Rua Victorino Chisini, no Bairro São Bento. 
  
Req. 025/2021 – Solicita o envio de ofício ao Poder Executivo, solicitando 
qual o status atual de andamento da obra da Unidade Escolar Pró 
Infância Bom Pastor. 
  
Req. 026/2021 – Solicita o envio de ofício ao Poder Executivo, reiterando 
os ofícios 063/2021, 279/2021 e 554/2021, na qual solicitamos a colocação 
de telas e recolhimento de entulho, no campo localizado na área verde da 
Rua Leopoldo Alfredo Bruxel, no bairro Campestre. 
 
ALEX SCHMITT (Req. 027/2022) 
            
Req. 027/2021 – Solicita espaço para falar sobre os seguintes assuntos: 
  
Desburocratização; 
Economia; 
Mensagem de boas vindas; 
Responsabilidade fiscal. 
 
JONES BARBOSA DA SILVA (Req. 029, 030, 031/2022 e Ind. 003) 
  
Req. 029/2022 – Solicito espaço para falar sobre: 
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Educação  
Saúde pública  
Pavimentação comunitária   
Vacinação 
Comércio 
Autismo  
Transporte Público 
Cadastro CRAS 
Escrituras da extinta COHAB  
Escolas estaduais 
Câmaras Mortuárias 
 
Req. 030/2022 – Solicita à Mesa Diretora audiência pública com a 
Secretaria de Saúde para tratar sobre a saúde municipal específico UPA e 
postos de saúde, devido às constantes reclamações dos usuários. 
 
Req. 031/2021 – Solicita o envio de ofício ao setor de comunicação da 
prefeitura para que faça a confecção das seguintes placas de nomeação: 
 Placa nominativa na praça localizada na rua Galpão de Barro, bairro 
Campestre na cidade de Lajeado/RS. A nomeação da praça foi aprovada 
com o Projeto de Lei CM- CM 038-02/2018, Projeto este com os seguintes 
dizeres: 
“Denomina de Praça João Berté Área Pública localizada no Loteamento 
Antares (Vila Campestre) no Bairro Campestre”.   
 Placa nominativa Denomina de Área Verde Renita Schneider Kunz a 
Área Verde localizada na Rua Rio de Janeiro, esquina com a Rua Rio 
Grande do Sul e com a Rua Palmeirinhas (matrícula 47.872, setor 11, 
quadra 65, lote 650), localizada no bairro Santo André. A nomeação foi 
aprovada com o PROJETO DE LEI CM Nº 086-03/2019, em 28 de outubro 
de 2019 
 
Solicita o envio de ofício à Secretaria de Obras para que atenda às 
seguintes demandas. 
  
Solicita troca de lâmpadas queimadas, no parque dos DICK, 
preferencialmente nas que estão perto da quadra de basquete. 
  
Solicita a manutenção das redes atrás da goleira do campinho, as bolas 
passam e atingem os carros e pessoas que passam pelo local ou que ali 
estão em lazer. 
  
Solicita a colocação de braço e lâmpada no poste, rua Edmundo Niederle, 
nº 115, Bairro Conventos. 
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Solicita a manutenção da tampa de bueiro que fica na rua Bom retiro do 
Sul, esquina com a Ulysses Guimarães, Bairro Olarias. 
  
Solicita manutenção no poste pisca a noite toda ou fica desligado na 
maioria do tempo, localizado na rua Espumoso em frente ao nº 224, 
Bairro Olarias. 
  
Solicita o conserto da calçada de passeio na continuação da rampa de 
acessibilidade nos dois sentidos na esquina das ruas Avenida Sete de 
Setembro e rua 15 de novembro, Bairro Moinhos. 
  
Solicita que seja feita a calçada na continuação da rampa de acesso na 
esquina das ruas Avenida sete de setembro e rua Júlio F. Born 
  
Solicita a manutenção da rua Osvaldo Sudbrack Bairro Olarias 
  
Solicita o envio de ofício à Secretaria de Agricultura para que atenda às 
seguintes demandas. 
  
Solicita recolhimento de restos de móveis, rua José de Alencar, esquina 
com rua Getúlio Vargas, Bairro Campestre. 
  
Solicita o recolhimento de duas camas, Rua João Goulart 10333, Bairro 
Campestre. 
  
Recolhimento de móveis Rua selvino seltenreich, número 217, casa 02, 
Bairro São Bento. 
  
Recolhimento de restos de móveis para descarte de lixo verde rua 
Agatha, Bairro Igrejinha. 
  
Recolhimento de lixo verde rua Maria Francisca dos Santos, nº 3262, 
Bairro Morro 25.     
  
Solicita o envio de ofício à Secretaria do meio ambiente para que atenda 
às seguintes demandas. 
  
Roçada de meio fio na rua Quintino Bocaiuva, Bairro Americano em toda 
sua extensão. 
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Solicita a roçada do meio fio na rua Santos Filho, no trecho do campo de 
futebol da polícia civil até a esquina com o prédio da Câmara de 
Vereadores. 
************************************************************************************ 
   Sala Presidente Tancredo de Almeida Neves,  02 de fevereiro de 2022 
 
 
 


