
Página 1 de 16 
 

     CÂMARA DE VEREADORES DE LAJEADO 
          Estado do Rio Grande do Sul 

 Sessão Ordinária realizada no dia   08/02/2022 

      BOLETIM Nº  002-02/2022 

               E X P E D I E N T E 

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

 

- PL Nº 008-02/2022 –  Autoriza a abertura de Crédito Especial. 
 
- PL Nº 009-02/2022 –  Autoriza o Poder Executivo a conceder incentivo à 
empresa Refricomp Indústria de Componentes para Refrigeração Ltda. 
 
- PL Nº 010-02/2022 – Autoriza a contratação temporária de excepcional 
interesse público de 46  (quarenta e seis) Monitores de Creche. 
 
- Projeto de Lei Complementar nº 001/2022 - Autoriza o Poder Executivo 
Municipal a realizar a cedência de servidor para o Município de Estrela. 
 
Ofício  n° 034-02/2022 - Resposta ao ofício 1369/2021 do vereador Lorival 
Ewerling dos Santos Silveira, ao ofício 1370/2021 do vereador Deoli 
Graff, aos ofícios 1372, 1373, 1374, 1375 e 1376/2021 da vereadora Ana 
Rita da Silva Azambuja, ao ofício 1378/2021 do vereador Paulo Roberto 
Schneider, ao ofício 1380/2021 do vereador Carlos Eduardo Ranzi e aos 
ofícios 1384, 1385 e 1390/2021 do vereador Antônio Marcos Schefer, a 
Administração Municipal agradece as indicações e informa que as 
mesmas foram encaminhadas às Secretarias competentes para 
conhecimento e providências cabíveis. 
****************************************************************************** 
ENTIDADES: 
 
STACIONE ROTATIVO HGT LTDA, CONCESSIONÁRIA, em atenção 
ao Ofício nº  937-01/2021 da Vereadora Ana Rita da Silva Azambuja, 
cópia do trecho do contrato / licitação no qual permite à empresa utilizar 
motocicleta para fiscalizar a utilização das vagas do estacionamento 
rotativo, a utilização de dispositivo OCR, acoplado em motocicleta, foi 
autorizada como aprimoramento tecnológico à Concessão. O Poder 
concedente permitiu uma fase de testes, em 2017. Concedendo 
autorização definitiva em 2021. 
************************************************************************************ 
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ANA RITA DA SILVA AZAMBUJA - (Projeto de Lei CM nº 005-
02/2022) 
  
- Projeto de Lei CM nº 005-02/2022 – Institui programa de incentivo e 
viabilização da realização de atividades de lazer, de cultura e esportivas 
no leito de vias públicas urbanas locais, por meio do estabelecimento de 
seus trechos como Ruas de Lazer. 
************************************************************************************ 
ANA RITA DA SILVA AZAMBUJA (Req. 032, 033, 034, 035, 036, 037 e 
038/2022) 
  
Req. 032/2022 –  Solicita o envio do Anteprojeto de Lei (em anexo) ao 
Poder Executivo e ao Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente e 
Saneamento, o qual estabelece a “Criação do Cadastro Municipal de 
Animais Domésticos”, que tem objetivo de a promoção de políticas 
públicas em prol da defesa e proteção dos animais bem como da saúde 
público do nosso município. 
A proposta determina que o cadastro deverá conter, no mínimo, número 
do RG e CPF do tutor do animal; endereço do tutor e onde animal é 
mantido; espécie, raça, gênero e, idade do animal, vacinas tomadas e 
doenças contraídas; se é castrado ou não e se é portador de chip de 
identificação. Toda venda, doação ou morte dos animais deverá ser 
informada junto ao cadastro. 
A criação do Cadastro Municipal de Animais Domésticos vem atender a 
diferentes demandas de diferentes setores da sociedade. 
Animais abandonados poderão ter seus donos encontrados, caso sejam 
portadores de chips que os identifiquem, bem como o controle de 
zoonoses será muito mais eficaz, tendo como um de seus instrumentos o 
referido Cadastro. 
Afora disso, os dados poderão alimentar pesquisas científicas sobre as 
mais diversas áreas. E o mais importante, a sociedade, que cada dia mais, 
se preocupa com o bem-estar animal, poderá exercer o controle social, 
detectando irregularidades ou incongruências das informações prestadas. 
A questão do bem-estar animal e o ordenamento jurídico a este respeito, 
assim como verificado em outras áreas de política pública, requer dados 
consolidados para avaliações mais precisas e tomadas de decisão mais 
efetivas. 
 
Req. 033/2022 - Solicita o envio de Anteprojeto de Lei  ao Poder Executivo 
e ao Conselho Municipal de Trânsito, sugerindo que parte das receitas do 
Fundo Municipal de Trânsito sejam  utilizadas para subsidiar o preço da 
tarifa do transporte coletivo cobrada dos usuários e incentivar assim a 
utilização do transporte público no nosso município. 
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Req. 034/2022  Requer envio de ofício ao Poder Executivo solicitando que 
estabeleça convênio com a Secretaria Estadual de Obras e Habitação para 
trazer para Lajeado o programa “Nenhuma Casa sem Banheiro”. O 
programa visa atender famílias de baixa renda e reduzir o déficit de 
saneamento no Rio Grande do Sul. 
 
Req. 035/2022 - Requer o envio de ofício ao Poder Executivo solicitando a 
instalação de ao menos um brinquedo adaptado para crianças com 
deficiência ou mobilidade reduzida em cada área pública de lazer do 
município, inclusive junto ao Parque Ney Santos Arruda. 
 
Req. 036/2022 – Requer o envio de ofício ao Poder Executivo solicitando 
que informe se há previsão de instituir sistema de matrículas on-line na 
Rede Municipal de Educação. 
 
Req. 037/2022 – Requer o envio de ofício ao Poder Executivo solicitando 
que informe se a empresa Stacione Rotativo possui pendências 
financeiras referentes à outorga do estacionamento rotativo. Caso 
positivo, informe quais os meses o valor da outorga não foi pago e qual o 
montante devido. Solicito ainda que informe o montante referente à 
outorga repassado da empresa ao município desde o início do contrato. 
 
Req. 038/2022–  Requer o envio de ofício ao Poder Executivo solicitando 
que informe a quantidade de pessoas aguardando por consultas, exames 
ou cirurgias (especificando por especialidade) na rede pública de saúde. 
 
ADRIANO ROSA ( Req. nº 039/2022) 
 
Req. nº 039/2022 – Solicita espaço no Expediente para falar sobre:  
Obras 
Manutenção de ruas 
Pavimentação 
Esgoto 
 
EDERSON FERNANDO SPOHR (Req. 040/2022 e Ind. 004/2022) 
  
Req. 040/2022 – Solicita espaço para falar no pronunciamento sobre: 
 
Saúde; 
Educação; 
Obras; 
Trânsito; 
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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 Dagua e 
São Bento. Há um deficit 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; 
 
- 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 
Dágua. 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 VBairro São Bento; 
 
LORIVAL EWERLING DOS SANTOS SILVEIRA (Req. 041, 042, 
043/2022 e Ind. 005/2022) 
 
Req.  041/2021 – Solicitamos a Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Social, que informe a Câmara de Vereadores, qual o protocolo usado para 
encaminhamento das pessoas à procura de emprego, pois somos 
sabedores que a pasta do trabalho foi desvinculada desta secretaria, 
passando a funcionar na Secretaria do Desenvolvimento Econômico, 
Turismo e Agricultura/SEDETAG. 
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  Sendo assim, quantas pessoas foram encaminhadas no ano 
de 2021 pela secretaria SMDS? 
  Nome e endereço dos mesmos. 
 
Req.  042/2022 – Solicitamos a Secretaria do Desenvolvimento Econômico, 
Turismo e Agricultura/SEDETAG, que informe, quantas pessoas foram 
encaminhadas no ano de 20021, em situação de vulnerabilidade social, 
para vagas de emprego na nossa cidade, favor informar nome e endereço 
e empresas para que foram designadas. 
             
Req. nº 043/2022 - Solicitamos a Secretaria de Obras e Serviços 
Públicos/SEOSP, que estude a possibilidade de fazer um campo sintético 
e uma pista de caminhada na área verde, na rua Comandante Wagner, 
próximo da creche Alto do Parque, para que os moradores possam usar 
esse espaço e para não precisarem se deslocar até o centro da cidade para 
praticar esportes. 
 
 - Secretaria de Obras e Serviços Públicos/SEOSP, que sejam refeitas as 
calçadas de passeio no Parque dos DICK, pois estão em péssimas 
condições.     
 
- Secretaria de Obras e Serviços Públicos/SEOSP, que analise a 
possibilidade de colocar uma camada asfáltica na rua Liberato Salzano 
Vieira da Cunha, no bairro São Cristóvão devido ao mau estado que se 
encontra a mesma, sendo esta uma via com grande trafego de veículos 
 
SERGIO LUIZ KNIPHOFF (Req. 044, 045, 046, 047, 048 e 049/2022) 
 
Req. nº 044/2022 – Encaminhar ofício ao Conselho Municipal de Trânsito 
(Comtran), solicitando esclarecimentos sobre a obra realizada no 
cruzamento da Avenida Benjamin Constant com a Rua Borges de 
Medeiros no bairro Centro da cidade de Lajeado.  O referido órgão 
(Comtran) dispõe de atribuições que podem contribuir para esclarecer 
procedimentos técnicos aplicados a obra e se a mesma está cumprindo 
com a legislação vigente no município e no que interfere em possíveis 
implicações no trânsito e na mobilidade urbana da cidade. 
 
Req. nº 045/2022 - Encaminhar ofício ao Secretário Municipal do Meio 
Ambiente, questionando se existe alguma política pública de 
conscientização para a redução de propaganda impressa distribuída em 
nossa cidade. Já é consenso que um dos maiores causadores de sujeira 
nos centros urbanos esta diretamente relacionada a distribuição ao 
público de propaganda impressa (folders, panfletos). Esse material, 
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muitas vezes é rejeitado pelas pessoas nas vias públicas ao invés de ser 
descartado em locais apropriados como as lixeiras. Sugerimos fortemente 
que seja viabilizado pelo Executivo Municipal, em conformidade com o 
Secretariado do Meio Ambiente, um Projeto de Lei que exija a impressão 
desse material em papel reciclado e biodegradável minimizando assim, 
os danos causados pelo descarte inadequado nas vias públicas. 
 
Req. nº 046/2022 - Encaminhar ofício ao DETRAN-Lajeado, questionando 
quais são as empresas cadastradas que fornecem o serviço do CRD - 
Centro de Remoção e Depósitos na nossa cidade. Nome da empresa, 
proprietário e se existem contratos da mesma sublocando os serviços com 
outras empresas. 
 
Req. nº 047/2022 - Encaminhar ofício ao Conselho do Meio Ambiente e 
Saneamento de Lajeado (Condemas), solicitando um parecer de caráter 
ambiental versando sobre impactos e possíveis contrapartidas da 
empresa atribuídas ao PL-123/2021, que se encontra em anexo. 
Conforme o decreto nº 12.301, de 22 de setembro de 2021, o prefeito 
municipal homologa o Regimento Interno do Conselho Municipal de 
Defesa do Meio Ambiente e Saneamento – CONDEMAS, onde no 
CAPÍTULO I, DO CONSELHO E SEUS PRINCÍPIOS GERAIS, em seu 1º 
parágrafo explicita as atribuições do mesmo: 
“O Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente e Saneamento, 
doravante denominado CONDEMAS, é a instância municipal de caráter 
permanente e deliberativo na formulação, avaliação, controle e 
normatização da política e do sistema municipal de meio ambiente, 
inclusive aspectos econômicos e financeiros, que atuará para 
complementar a ação do Poder Executivo e assessorar o Poder Legislativo 
nas decisões relacionadas ao meio ambiente, de comprovada relevância 
comunitária.” 
Baseado nas atribuições do referido Conselhos em seu primeiro 
parágrafo, invocamos um posicionamento do mesmo sobre o PL 
123/2021 para assessorar o Poder Legislativo nas decisões relacionadas 
ao meio ambiente, de comprovada relevância comunitária. 
 
Req. nº  048/2022 - Encaminhar ofício ao Poder Executivo Municipal e 
que esse encaminhe as secretarias competentes o seguinte pedido: 
Na esquina das Ruas Arlindo Schneider com a Rua José Franz no Bairro 
Conventos, existe um terreno de propriedade da prefeitura que apresenta 
Caixas d´agua no local. O terreno não é cercado e nem conta com calçada. 
Os moradores das imediações chamam atenção pois essas estruturas 
contam com escada para sua manutenção, e que muitas vezes são 
utilizadas como forma de lazer pelas crianças e oferecendo perigo as 
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mesmas. Solicitamos de forma urgente que sejam tomadas as devidas 
providencias. 
 
Req. nº 049/2022 - Requerer espaço para falar sobre os seguintes temas: 
1 Covid 
2 Programa Juros Zero do Governo do Estado 
3 Obras em Lajeado 
  
MÁRCIO DAL CIN: ( Req. nº 050/2022 e Ind. nº 006/2022) 
 
Req. nº 050/2022 - Espaço no expediente do dia 08 de fevereiro de 2022 
para falar sobre os assuntos descritos a seguir: 

 SAÚDE; 
 EDUCAÇÃO; 
 PROJETOS DO GOVERNO DO ESTADO; 
 PEDÁGIO; 

 
  - Solicita que seja oficiado a Secretaria de Obras e Serviços de Lajeado, 
para realizar o serviço instalação de ILUMINAÇÃO PÚBLICA na Rua 
Arnoldo Uhry, nas imediações do Residencial Novo Tempo I, bairro 
Santo Antônio. 
 
 - A Secretaria de Obras e Serviços de Lajeado, para realizar o serviço de 
patrolamento na Rua Frederico Henrique Dellbrugge (Rua dos Colonos), 
bairro Jardim do Cedro. 
 
ANTONIO MARCOS SCHEFER: (Req. 051, 052/2022 e Ind. 007/2022) 
 
Req. nº 051/2022 - Solicita o envio de ofício ao Poder Executivo/Sr. 
Prefeito Municipal, SEPLAN-Fiscalização solicitando que seja notificado 
os proprietário do terreno localizado na Rua Nonoai, nº133, no bairro 
Universitário, e que sejam tomadas as devidas providências, pois o mato 
está altíssimo no mesmo causando a proliferação de insetos e animais 
peçonhentos (cobras). 
 
 Req. nº 052/2022 -  Solicita o envio de ofício aos Gerentes dos seguintes 
Bancos, Caixa Economica Federal, Itaú, Santander, Banrisul, Bradesco de 
Lajeado, para que haja uma maior fiscalização quanto ao atendimento á 
Lei Federal 10.741 de 01/10/2003 (Estatuto do Idoso) – que determina o 
atendimento preferencial imediato e individualizado nos órgãos públicos, 
privados  e prestadores de serviços e. Pois houve muitas reclamações 
para este vereador de que pessoas estariam recebendo atendimento 
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preferencial sem possuirem a idade que se enquadra no estatuto como 
idoso. 
 
- SEOSP: solicitando a pedido dos moradores que sejam tomadas as 
devidas providências quanto ao calçamento da Rua Willi Johann no 
bairro Jardim do Cedro, tendo em vista que já fazem anos que estão 
aguardando para que o mesmo seja concluído. 
 
- SEOSP: solicitando a substituição de lâmpada queimada do poste 
localizado na RST453 proximidades do Bar e Lancheria Boa Vista, junto a 
sucatas Bartz no bairro Floresta. 
 
- SEOSP/SEMA: solicitando o recolhimento do restante de galhos que 
ficaram no terreno localizado ao lado da EMEI Criança Esperança no 
bairro Conservas após a queda de árvores no local. 
 
- SEOSP: solicitando que com URGÊNCIA sejam tomadas as devidas 
providências quanto ao lixo acumulado no terreno localizado na entrada 
do bairro Conservas, logo após a ponte sobre o Saráqua. 
 
- SEOSP: solicitando melhorias na Rua T, no bairro Santo Antônio como a 
colocação de bocas de lobo para escoamento de água na mesma, tendo em 
vista que em dias de chuva a água que vem do Condomínio Novo Tempo 
II, acaba gerando alagamentos nas residências localizadas na mesma.  
 
DEOLI GRAFF: ( Req. nº 053/2022) 
 
 Req. nº 053/2022  -  Espaço no Expediente da Sessão Ordinária de 08/02, 
para falar sobre: 
 
- Educação  
- Meio Ambiente 
- Rua Júlio de Castilhos  
 
PAULA THOMAS: (Req. nº 054/2022)  
 
Req. nº 054/52022 – Solicita espaço no   expediente para   falar sobre:  
 
- Governo do Estado, educação e meio ambiente / sustentabilidade 
 
JONES BARBOSA DA SILVA(VAVA): (Req. 055, 056, 057, 058 e 
059/2022 e Ind. 008/2022) 
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Req. nº 055/2022 – Solicita espaço para falar sobre. 

-Educação  
-Saúde publica  
-Pavimentação comunitária   
-vacinação 
-Comercio 
-autismo  
-Transporte Publico 
- Cadastro CRAS 
- Escrituras da extinta COHAB  
-Escolas estaduais 
-Câmaras Mortuárias  
 

Req. nº 056/2022 – Solicita a Secretária de Educação o número de evasão 
escolar no município de Lajeado.  A rede de educação de lajeado teria um 
número próximo ou preciso sobre alunos que deixaram os estudos nos 
últimos anos, crianças e jovens que não retornaram as aulas concluindo 
os estudos?  
 
Req. nº 057/2022 - Solicita a Seplan para que faça a notificação dos 
proprietários dos terrenos da rua Rio Grande do Sul que liga os bairros 
Campestre e Santo André, para que se faça i termino da calçada de 
passeio, conforme já solicitado em 13 de Outubro de 2021 via 
requerimento: 
“ JONES BARBOSA DA SILVA, Vereador com assento nesta Casa de 
Leis, abaixo assinado, vem respeitosamente requerer a Vossa Excelência 
envio de ofício à Secretaria de obras solicitando o término da calçada de 
passeio na rua Rio Grande do Sul, Bairro Santo André, com base no 
projeto de lei 10.945 Zeladoria nas calçadas. 
Uma via de grande circulação de veículos, em alta velocidade e ao mesmo 
tempo grande circulação de crianças do bairro Santo André que 
frequentam a escola Campestre. 
 
Req. nº 058/2022 - Solicita a Secretaria de Agricultura a contratação de 
novos servidores para o aumento do efetivo da limpeza pública, devido a 
demanda de limpeza de ruas, roçadas, capina neste período de verão ser 
muita, a secretaria competente não está dando conta de todas solicitações 
que chegam deixando muitos bairros sem limpeza, causando transtorno 
aos moradores.   
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Req. nº 059/2022 - Solicita a Secretária de Saúde a abertura da unidade de 
saúde do bairro morro 25, os moradores estão buscando atendimento na 
unidade do bairro Santo Antônio.    
 
 - Departamento de trânsito solicitando que seja retirada uma placa que 
está sobre a calçada no caminho do piso tátil na rua Carlos Von Koseritz, 
Bairro Centro. 
 
• Solicita a pintura do entroncamento das ruas Getúlio Vargas, João 
Goulart com Avelino Scherer, Bairro Campestre uma via de muito 
movimento, sem pintura e marcações fica muito perigoso o local para 
pedestres e veículos 
 
- Secretaria de Agricultura para que atenda as seguintes demandas. 

• Solicita recolhimento de lixo verde na rua Serafina com a 
Venâncio Aires, bairro Igrejinha 
• Solicita recolhimento de móveis na rua Balduino Drexler em 
frente ao número 20 morro 25 
• Solicita o recolhimento de móveis para descarte rua Rio de 
Janeiro em frente ao número 779 Bairro Santo André. 

 
Secretaria do meio ambiente para que atenda as seguintes demandas. 
Solicita a colocação de mais uma lixeira na rua Balduíno Drexler em 
frente ao número 20, Bairro Morro 25. 

  
Secretaria de Obras para que atenda as seguintes demandas. 

 Solicita troca de lâmpada quebrada na Rua Rio de Janeiro 
742, Bairro Santo André 

 Solicita troca de lâmpada queimada na rua Romeu Júlio 
Scherer, Bairro Planalto 

 Solicita troca de lâmpada queimada na rua Jacob Edgar 
Theves 92, Bairro Campestre  

 Solicita a troca de lâmpada queimada número 202 e 170, Rua 
São Paulo, Bairro Santo André   

 Solicita instalação de braço e lâmpada na rua Vinicius 
Kunzler esquina com a rua Felipe Otto Blum, Bairro 
Conventos  

 Instalação de braço e lâmpada rua Vinicius Kunzler em 
frente ao 530, Bairro Conventos  

 Solicita a troca de lâmpada na rua Vinicius Kunzler 518, 
Bairro Conventos  

  Solicita troca de lâmpada queimada na rua Gelson Krohr, 
Bairro São Bento 315 casa 02 
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 Solicita a troca de lâmpada na rua Psulo Bizarro em frente ao 
21 Bairro morro 25 

 Solicita a limpeza das valetas e melhorias da rua Balduino 
Drexler, Bairro morro 25 

 Solicita a manutenção da rua lateral da Rua João Goulart 
2266 em frente ao campo do Olarias, rua que dá acesso a 
oficinas e comércios que tem no local  

 Solicita manutenção, colocação de material e limpeza das 
valas laterais na rua Esmeralda, Bairro Igrejinha 

 Solicita Melhorias rua Carlos Edgar Fischer, Olarias 

 Solicita Melhorias rua Oswaldo Sudbrack, Olarias 

 Solicita Melhorias rua Antônio Preto Neto, Olarias 

 Solicita troca de lâmpada na Avenida Cristiano Dexheimer 
403, Bairro Campestre  

 
ALEX SCHMITT: (Req. nº 060/2022) 
 
Req. nº 060/2022 – Solicita espaço para falar sobre os seguintes assuntos: 

- Desburocratização; 
- Licenciamento urbanístico; 
- Adoção de áreas e equipamentos públicos. 

 
CARLOS EDUARDO RANZI (Req. 061, 062, 063, 064, 065, 066 e 
067/2022 e Ind. 009/2022) 
 
Req. nº 061/2022 – Solicita o envio de ofício ao Poder Executivo, 
solicitando a revitalização da praça localizada no entroncamento das 
Ruas Zeno Schmatz com a Rua Eugênia Mello de Oliveira Kirchheim, no 
Bairro Bom Pastor. É um lugar muito bonito, que carece de atenção da 
Prefeitura, notadamente para aproveitar o potencial do local, que dispõe 
de um riacho com peixes. 
 
Req. n 062/2022 - Solicita à Mesa Diretora, parecer jurídico do PL 
120/2021. 
 
Req. nº 063/2022 – Solicita o envio de ofício à Secretaria de Educação, à 
Secretaria de Administração e também à Secretaria de Cultura Esporte e 
Lazer, quanto à ata recebida  da reunião  nº 11/21 do FUNDEB, nas quais 
citavam que as contas não haviam sido aprovadas por “o relatório não foi 
aprovado porque houve denúncia no Conselho de pagamento de 
professora lotada na Secretaria da Cultura Esporte e Lazer, cujos 
vencimentos são pagos pela Secretaria da Educação.”. 

Solicita-se: 
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- Os recursos foram devolvidos? 
- Se sim, qual o procedimento foi adotado pelo município para 

devolver os recursos? 
- Se não houvesse denúncia, continuaria a professora 

recebendo pelo FUNDEB sem exercer a atividade em sala de 
aula? 

- Houve favorecimento político com a concessão de cargo de 
confiança aliado ao pagamento do FUNDEB? 

- Foi criado algum controle para evitar que exista novamente 
situação semelhante? 

- Foi aberta sindicância interna para apurar a irregularidade? 
Se sim, qual o número para acompanhamento? 
Anexa ata que foi recebida com este conteúdo. 

 
Req. nº 064/2022 – Solicita o envio de ofício à Secretaria da Saúde, 
solicitando o retorno dos atendimentos no Posto de Saúde do Bairro 
Morro 25, tendo em vista a necessidade da população em utilizar o 
serviço, e tendo que se deslocar para outros bairros em busca de 
atendimento. Aproveito ainda para questionar quanto à questão do 
contrato com a Univates para gerir os postos de saúde se existe controle 
de atendimentos executados e reconsultas, além é claro, do que 
especificamente o contrato reza sobre manutenção do atendimento de 
postos de saúde. 
 
Req. nº 065/2022 – Solicita o envio de ofício à Secretaria do Planejamento, 
Urbanismo e Mobilidade, convocando o Secretário Giancarlo Bervian, 
para fazer uso da tribuna da Câmara de Vereadores com o objetivo de 
explicar as graves denúncias relacionadas à obra localizada no 
cruzamento da Avenida Benjamin Constant com a Rua Borges de 
Medeiros, no Bairro Centro, conforme largamente descrito na última 
sessão da Câmara de Vereadores, na qual têm-se utilizado subterfúgio de 
reforma quando na realidade ficariam, em teoria, apenas as paredes 
externas do prédio, e pelo relato, que não aconteceu. Ainda, se existem 
retaliações aos profissionais da área da construção (arquitetos / 
engenheiros) por denunciarem obras irregulares. 
 
Req. nº 066/2022 – Solicita o envio de ofício ao Ministério da Educação, 
solicitando o motivo da Unidade Escolar Pró Infância Bom Pastor estar 
paralisada, e se existe algo que possa ser feito para dar andamento.  
 
Req. nº 067/2022 – Solicita o envio de ofício à Secretaria de Planejamento, 
Urbanismo e Mobilidade e ao Conselho Municipal de Desenvolvimento 
Urbano - CMDU, informando que, sobre ofício anteriormente 
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encaminhado por este vereador para o CMDU com o seguinte texto: 
"Ofício nº 1380/2021 -  Solicita o envio de ofício à Secretaria do 
Planejamento, Urbanismo e Mobilidade, solicitando que nas zonas 
industriais, seja permitido o uso de 100% do solo em construções 
industriais, mediante projeto específico de compensação da 
permeabilidade, conforme parâmetros previamente definidos e 
aprovados pela Secretaria do Meio Ambiente. Justificativa: A área do 
distrito industrial é pequena, e ao limitarmos a 75% do uso do solo, existe 
perda da possibilidade de investimento, e consequentemente o risco de 
indústrias não conseguirem ampliar suas atividades, mesmo que tenham 
terreno disponível para tanto, eventualmente indo para outros 
municípios." 

 Tendo obtido a seguinte resposta: Conforme Ata n° 01-2021 do 
CMDU, de 25/03/2021, segue parecer: 

“2.3 – Inclusão da seguinte observação junto ao anexo 4: 5 – Nas ZI 
(Zonas Industriais), será permitido o uso de 100% do solo em construções 
industriais, mediante projeto específico de compensação da 
permeabilidade, conforme parâmetros previamente definidos pela 
SEMA”. 

Na análise da solicitação, os conselheiros NÃO aprovaram por não 
possibilitar a permeabilidade local. Casos específicos podem ser 
analisados pelo CMDU." E levando em consideração a não permissão de 
casos específicos, ao contrário do citado acima, constarem no artigo 90 do 
plano diretor, que transcrevo: 

"Art. 90. Será permitido o uso de 100% do subsolo mediante projeto 
específico de compensação da permeabilidade, conforme parâmetros 
previamente definidos e aprovados pela SEMA, as construções 
localizadas na: 

I - Z1, nas quadras ao longo da Avenida Benjamin Constant, 
Avenida Senador Alberto Pasqualini, Rua Júlio de Castilhos e Rua Bento 
Gonçalves; 

II - Z2, ao longo da Avenida Senador Alberto Pasqualini e Avenida 
Piraí." 

 
Desta maneira, solicito parecer do CMDU para que seja incluso a 

alínea III no referido artigo 90, passando a viabilizar tal procedimento em 
zoneamento industrial: 

III - ZI, Zona Industrial, em toda sua extensão. 
 
 - Solicita o envio de ofício ao Poder Executivo, solicitando pavimentação 
asfáltica na Rua Guilherme Armange, no Bairro Conventos. Moradores 
relatam muito barulho no local, devido ao alto fluxo de caminhões e o 
atual calçamento estar em péssimas condições.  
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É sempre interessante recordar que a pavimentação pode partir da 
iniciativa pública, tal como ocorreu na rua Emílio Haas, bairro Jardim do 
Cedro. 
 
HEITOR LUIZ HOPPE: (Req. 068, 069, 070/2022 e Ind. 010/2022) 
 
Req. nº 068/2022 -  Solicita o envio de Ofício em nome da Câmara de 
Vereadores de Lajeado, ao Colégio Evangélico Alberto Torres, saudando 
alunos, funcionários, professores e direção desta Instituição de Ensino 
pela passagem dos 130 anos de fundação ocorrido em 15 de janeiro deste 
ano. 
                                    JUSTIFICATIVA: 
- O Colégio Evangélico Alberto Torres, foi fundado em 15 de janeiro de 
1892, sendo a Instituição de Ensino mais antiga em funcionamento no 
Vale do Taquari; 
- A Instituição teve e tem uma participação muito importante e histórica 
na área da educação em nossa cidade e região, sendo uma referência 
nesta área em nosso município,   região e estado. 
 
Req. Nº 069/2022 - Solicita o envio de Ofício à Secretaria do 
Planejamento, Urbanismo e Mobilidade e de Obras e Serviços Urbanos, 
solicitando informações a respeito da demora no recapeamento asfáltico 
de vala aberta na Rua Nicolau Junges, desde a esquina da Rua Irmando 
Weissheimer até a Unidade do Corpo de Bombeiros. 
                                 JUSTIFICATIVA: 
- Há vários meses foi aberta uma vala para a instalação de rede de água 
para instalação de hidrante junto ao Corpo de Bombeiros; 
- Os moradores das proximidades e usuários desta via, reclamam da 
poeira e da demora na restauração no local; 
- Formou-se valeta profunda com o passar do tempo, dificultando o 
trânsito e estacionamento de veículos ao longo do trecho aberto. 
-  O pedido de providências é recorrente junto ao Poder Executivo 
Municipal e CORSAN 
 
Req. Nº 070/2022 -  Solicita o envio de Ofício à Secretaria de Segurança 
Pública e Cidadania – Departamento de Trânsito e à Secretaria do 
Planejamento,  Urbanismo e Mobilidade, solicitando informações em 
relação ao expediente encaminhado em outubro de 2021, sugerindo o  
estudo para  algum tipo de redutor de velocidade, instalação de sinaleira 
ou parada obrigatória do fluxo de trânsito via Avenida Benjamin 
Constant, cruzamento com a Rua João Sebastiany, no Bairro Montanha. 
                                JUSTIFICATIVA: 
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                                - Havia  redutores de velocidade na Av. Benjamin 
Constant, em ambos os lados, há uns 20 a 30 metros  antes do cruzamento 
com a  Rua João Sebastiany, os quais possibilitavam o ingresso ou 
cruzamento da Av. Benjamin Constant, dos automóveis que transitavam 
via Rua João Sebastiany;    
                                - Esses redutores foram retirados e em  substituição foi 
instalada uma lombofaixa,  muito próximo do cruzamento,  e com essa 
alteração, os automóveis que transitam via Av. Benjamin Constant, 
reduzem ou param muito próximo ou mesmo em cima do cruzamento; 
                                 - Nas proximidades existe uma Escola de Educação 
Infantil, Ginásio Comunitário, Minimercado, entre outros pontos de 
comércio e serviços e as duas vias possuem fluxo intenso de veículos e 
com as alterações efetuadas, ficou muito prejudicado o  acesso e 
cruzamento neste ponto; 
                        - Há muitas reclamações de moradores e  comerciantes das 
proximidades, bem como de outros usuários que utilizam esse ponto, 
para acessar outros bairros e também em busca de atendimento no Posto 
de Saúde que está localizado nesta mesma rua. 
 
 - Solicita a Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Econômico, Turismo e Agricultura, solicitando uma agilização nas 
roçadas e  limpeza geral das ruas, nos entornos das paradas de ônibus, 
praças e áreas de lazer.   
 
                                 JUSTIFICATIVA 
-  Devido às chuvas das últimas semanas, após longo período de 
estiagem, houve uma proliferação e crescimento rápido de ervas 
daninhas e vegetação nas ruas, calçadas e áreas verdes; 
- Há reclamações  de moradores de diversos bairros,  solicitando 
providências ; 
- Quanto mais demora na execução destes serviços, além do aspecto ruim 
para a nossa cidade, maior será a necessidade destes serviços num futuro 
próximo, pois haverá a proliferação mais intensa desta vegetação devido 
a formação de sementeiras. 
 
- Solicita à Secretaria de Segurança Pública e Cidadania - Departamento 
de Trânsito e à Secretaria de Planejamento,  Urbanismo e Mobilidade , 
reiterando  a solicitação  para instalação de redutor de velocidade na Rua 
Oswaldo Mathias Ely, proximidades com a Rua Farroupilha, no Bairro 
Montanha. 
                                  JUSTIFICATIVA: 
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                                  - Esta rua é uma importante ligação entre  o Bairro 
Montanha e as rodovias BR 386 e as ERS 130 e ERS 413, com trafego 
intenso de veículos; 
                            -   O local citado possui longo trecho em declive, 
incitando os motoristas a implementar altas velocidades, causando riscos 
aos moradores e demais usuários desta via; 
                                  - Esta é uma solicitação recorrente dos moradores 
deste trecho e também já solicitado por este Vereador ao Setor Público em 
outras ocasiões. 
 
ISIDORO FORNARI NETO: ( Req. Nº 071/2022) 
 

 Req. nº 071/2022 -  Solicita ao Poder Executivo, Sr. Prefeito 
Municipal/SEPLAN solicitando que seja revisto o artigo 131 da Lei 
Municipal nº 5.848/96 – Código de Edificações de Lajeado, com a 
possibilidade do recuo obrigatório de 6,00 m, ser usado como vaga 
de estacionamento. 
************************************************************************************ 
   Sala Presidente Tancredo de Almeida Neves,  08 de fevereiro de 2022 
 
 
 

 


