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     CÂMARA DE VEREADORES DE LAJEADO 
          Estado do Rio Grande do Sul 

 Sessão Ordinária realizada no dia   16/02/2022 

      BOLETIM Nº  003-02/2022 

               E X P E D I E N T E 

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

 
- PL Nº 011-02/2022 – Autoriza o Poder Executivo a realizar despesa e a 
abrir Crédito Suplementar. 
 
- PL Nº 012-02/2022  - Autoriza o Poder Executivo a conceder direito real 
de uso de três frações de áreas de terrenos urbanas para Bebidas Fruki S/A.     
 
Ofício  n° 040-02/2022 - Resposta ao ofício 1383/2021 do vereador Antônio 
Marcos Schefer,  sobre a construção do Gasoduto no bairro Montanha.  
 
Ofício  n° 041-02/2022 - Resposta ao ofício 1379/2021 do vereador Carlos 
Eduardo Ranzi,  sobre a ampliação da área destinada ao distrito Industrial.  
 
Ofício  n° 045-02/2022 - Resposta ao ofício 767/2021 do vereador Carlos 
Eduardo Ranzi sobre as microáreas de cada Bairro e relação de bairros que 
não possuem agente comunitário de saúde. 
 
Ofício  n° 046-02/2022 - Resposta ao ofício 1322/2021 do vereador Carlos 
Eduardo Ranzi encaminha relação dos Lotes do Distrito Industrial. 
************************************************************************************ 
MUNICIPAIS: 
 
Secretaria da Cultura, Esporte e Lazer informa a Câmara de Vereadores de 
Lajeado para fins de acompanhamento e fiscalização que a Prefeitura de 
Lajeado por meio da Secretaria de Cultura aderiu ao Edital Sedac nº 
04/2021 Chamada Pública de Coinvestimento para a concessão de auxílio 
emergencial a profissionais da Cultura. Desta forma a Secretaria de Cultura 
informa que o valor da contribuição despendida pelo Município seguiu 
critérios objetivos para o somatório da quantia, que foi equivalente a 
respectiva proporção da população do estado em relação ao valor total 
disponível pela Secretaria de acordo com tabela de divisão de recursos por 
município. 
************************************************************************************ 
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SERGIO LUIZ KNIPHOFF - (Projeto de Lei CM nº 006-02/2022) 
 
- Projeto de Lei CM nº 006-02/2022 - Institui e define como Zona Livre de 
Agrotóxicos os locais de Produção Primária e Extrativa na área definida 
como Zona Rural no Município de Lajeado. 
****************************************************************************** 
LORIVAL EWERLING DOS SANTOS SILVEIRA (Req. 072, 073/2022 e 
Ind. 11) 
  
Req. 072/2022 – Solicita cópia do contrato administrativo, com a Estacione 
Rotativo HGT Ltda, número do contato 03902/2014. 
 
Req. 073/2022 – Solicita cópia da permissão do ofício 009-1/2021, 
expediente 880/2021, que concede autorização para Stacione utilizar de 
dispositivo acoplado em motocicleta utilizada para cobrança do 
estacionamento rotativo. 
 
Solicita a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, que providencie na troca 
do telhado da Sede da Associação de Moradores do bairro Campestre, pois 
está com várias avarias, sendo que nos dias de chuva acaba molhando 
todos os móveis do local. 
 
Solicita a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, para providencie no 
concerto da pavimentação na Av. Sete de Setembro em frente à Garatuja 
Escola de Educação, no bairro Florestal. 
 
MOZART PEREIRA LOPES (Req. 074/2022) 
 
Req. 074/2022 – Solicita espaço para falar sobre a saúde, sobre as obras 
realizadas e a educação no município de Lajeado. 
 
EDERSON FERNANDO SPOHR (Req. 075/2022 e Ind. 12/2022) 
 
Req. 075/2022 – Solicita espaço para falar sobre: 
Saúde; 
Educação; 
Obras; 
Trânsito; 
Segurança; 
Fiscalização. 
Comércio. 
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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 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 bairro São Bento; 

ANA RITA DA SILVA AZAMBUJA (Req. 076, 077, 078, 079, 080/2022 e 
Ind. 13) 

Req. 076/2022 – Solicita envio de Anteprojeto de Lei ao Poder Executivo 
que cria o Programa Inclusão Alimentar. 

Req. 077/2022 – Solicita ao Poder Executivo e ao Governo do Estado do RS 
informações sobre a previsão reajuste salarial de 33,24% aos salários dos 
professores da rede pública municipal e estadual. 
Destaco que, no dia 4 de fevereiro, o Governo Federal anunciou o aumento 
do piso salarial de professores da rede pública de educação básica de R$ 
2.886 para R$ 3.845. A medida se aplica a profissionais vinculados às redes 
municipal, estadual e federal que lecionam no ensino infantil, fundamental 
ou médio e tenham carga horária de 40 horas semanais. 
 
Req. 078/2022 – Solicita ao Poder Executivo que informe quais as medidas 
foram e estão sendo tomadas para respeitar a Lei Municipal nº 10.861, de 
13 de agosto de 2019, a qual dispõe sobre posturas, organização e 
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compartilhamento de infraestrutura pelos agentes que exploram os 
serviços de energia elétrica e de telecomunicações, e dá outras 
providências. 

Req. 079/2022 – Solicita ao Poder Executivo que informe quais medidas 
foram tomadas até o momento para a regulamentação de “Terrários 
Urbanos” em Lajeado. Terrário Urbano é o espaço urbano, de lazer e 
convívio da população, implementado e gerido pela iniciativa privada, 
com possibilidade de contrapartida para exploração comercial e/ou de 
serviços. 

Req. 080/2022 – Solicita ao Poder Executivo a disponibilização de 
“Certidão de Zoneamento” junto ao site oficial do município. Certidões de 
Zoneamento são documentos pelos quais os municípios atestam a aptidão 
de um determinado empreendimento ou construção em uma específica 
zona da cidade.  
Elas representam apenas uma declaração, uma ratificação, do que já está 
na Lei. Trata-se de documento estritamente vinculado à legislação do 
município (Plano Diretor), não havendo espaço para decisões por parte do 
Poder Público que tenham outras motivações que não a letra da Lei. Se a 
Lei diz que é permitido, na Certidão terá impreterivelmente de constar 
isso. 
 
Solicita a manutenção e reforma da ponte do Saraquá, localizada no bairro 
Conservas, notadamente em relação ao local de passagem de pedestres. 
 
SÉRGIO LUIZ KNIPHOFF (Req. 081, 082, 083 e 084/2022) 
 
Req. 081/2022 – Solicita ao Poder Executivo e as Secretarias de Obras e 
Planejamento que disponibilize projeto da obra de duplicação do viaduto 
sobre a ERS-130, no Bairro Montanha, em Lajeado. Junto ao projeto, quanto 
em valores já foram investidos na obra e qual a previsão total dos gastos. 

Req. 082/2022 – Solicita ao Secretário Municipal de Desenvolvimento 
Econômico, Turismo e Agricultura, André Bücker,  cobrando se existe 
alguma movimentação para tornar o Parque Histórico mais atrativo. Junto 
desse pedido, enviamos a sugestão, de tornar o Parque aberto a outras 
etnias. Capitalizando a presença de descendentes de outras culturas que 
também construíram Lajeado e estão instalados na cidade (italianos, 
libaneses, haitianos, etc). Assim, o parque poderia ser o elo de ligação de 
várias Etnias, tornando-o atrativo para um público maior. 
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Req. 083/2022 – Solicita ao Poder Executivo e as Secretarias competentes 
que disponibilize projeto da revitalização que está acontecendo no Arroio 
do Engenho tanto na Avenida Décio Martins Costa e no parque Ney Santos 
Arruda. 

Req. 084/2022 – Requer espaço para falar sobre os seguintes temas: 
1 Covid; 
2 Obras em Lajeado; 
3 Bairros periféricos da cidade precisam de mais atenção. 
 
MÁRCIO DAL CIN (Req. 085/2022) 
 
Req. 085/2022 – Solicita espaço para falar sobre os assuntos descritos a 
seguir: 
RECAPEAMENTO; 
EDUCAÇÃO; 
GOVERNO DO ESTADO. 
 
ADRIANO ROSA (Req. 086/2022) 
 
Req. 086/2022 – Solicita espaço no Expediente para falar sobre:  
Obras; 
Iluminação; 
Pavimentação; 
Esgoto. 
 
CARLOS EDUARDO RANZI (Req. 087, 088, 089, 090, 091, 092, 093, 094 e 
095/2022) 
 
Req. 087/2022 – Solicita ao Poder Executivo a revisão da medida imposta 
quanto a proibição de estacionamento na Rua Dom Pedro II, no Bairro 
Americano. Moradores contrariam a decisão e justificam que tal medida 
prejudica o comércio local e todo o entorno (abaixo assinado em anexo). 
Nunca é demais recordar que por meio do requerimento 255/2019, este 
vereador já havia solicitado a construção do acesso em razão da instalação 
da DRACO nas proximidades. Neste momento, reforço o pedido com foco 
também na necessidade da empresa Expresso Azul, e notadamente em não 
prejudicar o comércio local da rua Dom Pedro II, que está sendo 
diretamente afetado pela retirada da possibilidade dos clientes 
estacionarem nesta via, contígua à Avenida dos 15. 
 
Req. 088/2022 – Reitera a Secretaria de Obras os requerimentos 496/2021, 
967/2021 e 1258/2021, na qual solicito a finalização da área de lazer 
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localizada na Rua Alfredo Henrique Diedrich, no Bairro Floresta. A 
previsão seria praça com brinquedos e campo. 
 
Req. 089/2022 – Solicita ao Poder Executivo reajuste salarial das monitoras, 
adequando a situação atual, tendo em vista a rotatividade verificado no 
cargo, compatível com a formação que o cargo exige. 
 
Req. 090/2022 – Reitera ao Poder Executivo requerimento 004/2021, no 
qual solicito a divulgação das atas das reuniões dos conselhos municipais 
no site da prefeitura. Ocorre que decisões e opiniões são emitidas por estes 
entes, e não há divulgação para ciência do que foi tratado. Lembro que os 
posicionamentos dos conselhos ajudam a definir os rumos do município e 
é importante dar a devida publicidade, conforme preconiza o artigo 37 da 
Constituição Federal, a constar: “Art. 37. A administração pública direta e 
indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência…” Assim, solicito 
que tão logo seja providenciado, esta casa legislativa seja avisada do 
endereço no qual se encontram as referidas atas. 
 
Req. 091/2022 – Reitera ao Poder Executivo a indicação 270/2021, na qual 
solicito a colocação de brita na Rua Itajaí, no Bairro Conservas, a pedido de 
moradores. Adicionalmente se existe problema com o fornecimento de 
brita, haja vista o tempo decorrido para a manutenção. 
 
Req. 092/2022 – Solicita ao Poder Executivo o contrato, aditivos e decretos 
com a empresa Stacione. Em consulta ao site da prefeitura não foi 
localizado nenhum aditivo após o ano de 2016. 
 
Req. 093/2022 – Solicita ao Poder Executivo se existe previsão de renovação 
do contrato de concessão dos serviços de exploração do estacionamento 
rotativo no ano de 2024, visto ser ano eleitoral. 
 
Req. 094/2022 – Solicita a Secretaria da Saúde a previsão de retorno dos 
atendimentos de fisioterapia do Posto de Saúde, do Bairro Montanha. 
Conforme informação o equipamento utilizado nos atendimentos está em 
manutenção a mais de 30 dias. 
 
Req. 095/2022 – Solicita ao Poder Executivo a manutenção (revisão da 
infraestrutura) de todas as escolas do município, em especial a EMEF 
Guido Arnoldo Lermen, no Bairro Centenário. 
 
DEOLÍ GRÄFF (Req. 096/2022) 
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Req. 096/2022 – Solicita espaço para falar sobre: 
Educação; 
Meio Ambiente; 
Obras; 
 
ANTÔNIO MARCOS SCHEFER (Req. 097/2022 e Ind. 14) 
 
Req. 097/2022 – Solicita ao Poder Executivo/SED que seja estudada uma 
forma de viabilizar a construção de um Projeto Vida no bairro Montanha, 
tendo em vista que foram inúmeros os pedidos que chegaram a este 
vereador, de mães que não possuem local para deixar as crianças após o 
turno escolar, o que faz com que muitas não consigam retornar aos seus 
trabalhos, prejudicando assim a renda familiar. 
 
SEOSP: solicitando a recolocação ou retirada dos canos de escoamento de 
esgoto localizados na Rua Alfredo Scherer, proximidades da residência 
nº143 no bairro Conventos, pois os mesmos foram retirados para conserto 
e foram deixamos expostos no meio das calçadas, podendo gerar acidentes 
no local. 
 
SEOSP: solicitando a substituição de lâmpadas queimadas localizadas nos 
endereços citados abaixo: 
Na Rua Pedro Krug, proximidades da residência nº53 no bairro Morro 25. 
Na Rua Horizontina, proximidades das residências nº80 no bairro São 
Bento.  
 
SAURB: solicitando limpeza e roçada nas ruas do bairro São Cristóvão e 
do bairro Santo André. 
 
SEOSP: solicitando o conserto de um buraco localizado na Av. Beira Rio 
proximidades da ponte sobre o Saraquá no bairro Conservas. 
 
JONES BARBOSA DA SILVA ( VAVÁ) (Req. 098, 099, 100, 101, 102, 
103/2022 e Ind. 15) 
 
Req. 098/2022 – Solicita espaço para falar sobre. 
Educação;  
Saúde pública; 
Pavimentação comunitária; 
Vacinação; 
Comercio; 
Autismo; 
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Transporte Público; 
Cadastro CRAS; 
Escrituras da extinta COHAB; 
Escolas estaduais; 
Câmaras Mortuárias. 
 
Req. 099/2022 – Solicita a Secretaria da Habitação informações sobre o 
mutirão das escrituras dos imóveis da extinta Cohab. Segundo últimas 
informações que se daria no mês de janeiro a regularização dos imóveis da 
extinta COHAB em Lajeado. 
 
Req. 100/2022 – Requer a Secretaria da Saúde os contratos e aditivos de 
contratos da prestação de serviços da Saúde de Lajeado. 
 
Req. 101/2022 – Requer a Mesa Diretora que está organizando a audiência 
Pública de Saúde, que se faça horário que a comunidade de Lajeado possa 
participar.  Horário sugerido as 19h para que possamos ter uma 
participação maior da comunidade Lajeadense tendo em vista a 
importância do assunto. 
 
Req. 102/2022 – Solicita a Secretaria de Obras que elabore juntamente com 
seus técnicos uma solução para a constante falta de água no bairro 
Conventos. Conforme relato dos moradores da parte alta do bairro todos 
os dias a partir das 14 horas até a noite o bairro fica sem água, agora com 
as obras da Br os problemas aumentaram, devido a rompimentos na rede 
que acabam ocorrendo pela escavação das máquinas na pista.  Moradores 
solicitam a colocação de uma caixa de água com capacidade de 
abastecimento em casos de falta. 
 
Req. 103/2022 – Solicita a Secretaria da Cultura, Esporte e Lazer – SECEL a 
colocação de uma rede de vôlei na cancha de areia da pracinha do bairro 
Montanha, Rua João Sebastiany. 

Solicita a troca de lâmpada na rua Etwino Theobaldo Thomas, 1457, Bairro 
Planalto. 

Solicita o conserto da pavimentação da via na rua Nicolau Jung a partir do 
número 500 Bairro montanha, até o entroncamento com a rua Irmando 
Weissheimer. 

Solicita o conserto da tampa da boca de lobo Rua Nicolau Jung esquina 
com a Irmando Weissheimer, Bairro Montanha 
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Solicita a troca de lâmpada rua Margarete Cristina Doertzbacher em frente 
ao número 59, Bairro Bom Pastor. 

Solicita o conserto da calçada em frente ao posto de saúde do bairro Santo 
André, devido um buraco que abriu e com profundidade, causando perigo 
para os frequentadores da unidade.    

Solicita a limpeza/roçada e manutenção no entorno da lagoa que fica na 
praça ao lado da escola Nova Viena no Bairro Olarias, a vegetação está 
muito alta, necessitando de limpeza 

Recolhimento de lixo verde galhos de arvore que caíram com o temporal 
na Rua Cristiano Dexheimer em frente ao 64, Bairro Campestre 

Recolhimento de lixo verde Rua São Paulo 262, Bairro São Cristóvão 

Solicita a limpeza/roçada da vegetação que está tomando conta da parada 
de ônibus localizada ao lado do IFSul Campus, Rua João Goulart, ao lado 
do 2150 Bairro Olarias 

Solicita o recolhimento de móveis na Rua Oswaldo Sudbrack 240, final da 
Rua Bairro Olarias  

Solicita a capina e roçada na praça do Bairro Montanha, rua João 
Sebastiany em frente ao posto de Saúde  

Solicita a limpeza e roçada do túnel do bairro Santo André que liga o bairro 
São Cristóvão, a vegetação na entrada do túnel do lado do bairro Santo 
André está fechando o acesso ao túnel. 
 
Solicita que a empresa responsável pelo recolhimento do lixo doméstico, 
faça o recolhimento no bairro Imigrante 3 vezes por semana, está 
acumulando muito lixo devido à pouca passagem do caminhão no bairro 
as lixeiras ficam transbordando causando transtornos e muita sujeira. 

Faça a fiscalização de esgoto a céu aberto na praça do Bairro Planalto 
próximo aos aparelhos de academia que tem no local, Rua Etwino 
Theobaldo Thomas 

Solicita a notificação para limpeza de terreno na Rua José Inácio Kreutz 
terreno ao lado do 134, Bairro Olarias esquina com Alfredo Raymundo da 
Cunha.   
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Solicita a notificação para limpeza do terreno na rua Felipe Otto Blum ao 
lado do 29, Bairro Conventos. 
 
Solicita a implantação de brinquedos, praça, área de lazer no final da rua 
José Ignácio Kreutz, esquina com a rua Alfredo Raymundo da cunha, ao 
lado da casa de número 134, Bairro Olarias, uma necessidade dos 
moradores da região que não tem praça de lazer. 
 
ALEX SCHMITT (Req. 104/2022) 
 
Req. 104/2022 - Requer espaço para falar sobre os seguintes assuntos: 
Desburocratização; 
Economia; 
Educação. 
 
PAULA THOMAS (Req. 105/2022) 
 
Req. 105/2022 – Requer espaço no   expediente para   falar sobre:  
Governo do Estado, educação e infraestrutura. 
 
HEITOR LUIZ HOPPE (Req. 106, 107 e 108/2022) 
 
Req. 106/2022 – Solicita espaço no expediente para manifestação em 
relação aos assuntos abaixo: 
Requerimentos do Boletim; 
Projetos da Ordem do Dia. 
 
Req. 107/2022 – Solicita ao Poder Executivo Municipal/Secretaria do 
Planejamento, Urbanismo e Mobilidade – Setor de Fiscalização,   que seja 
notificado o proprietário do terreno situado na esquina da Rua Sabiá com 
a Av. Alberto Muller, no Bairro Universitário, para que este providencie na 
calçada de passeio.  Trata-se do lote 269, setor 16, quadra 32. 
JUSTIFICATIVA: 
O local é de circulação intensa de pedestres e veículos, devida a alta 
densidade demográfica das proximidades, ser via de acesso e saídas de 
vários bairros, bem como a proximidade da Escola Municipal Porto Novo, 
com grande circulação de crianças; 
 O pedido também parte de muitos moradores das proximidades, que 
utilizam esta via para caminhadas e reclamam da falta de segurança no 
local. 
 
Req. 108/2022 – Solicita o envio de ofício à Secretaria de Planejamento, 
Urbanismo e Mobilidade – Departamento de Trânsito e à Secretaria de 
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Obras e Serviços Urbanos, sugerindo uma readequação da rótula na Rua 
Sabiá e dos canteiros centrais da Av. Alberto Muller, no cruzamento destas 
duas vias, no Bairro Universitário. 
JUSTIFICATIVA: 
Esse cruzamento e entroncamento possui um movimento intenso de 
veículos, por ser via de acesso e saída de vários bairros, com elevada 
densidade demográfica, bem como a proximidade da Escola Porto Novo, 
uma das maiores escolas municipais de Lajeado e o Complexo 
Universitário da Univates, entre outras atividades de comércio e serviços; 
A rótula existente no cruzamento e os eixos centras da Av. Alberto Muller, 
reduzem e dificultam a manobra e o trânsito no local; 
Com uma pequena readequação e investimento reduzido, será possível 
trazer uma significativa melhora no fluxo naquele cruzamento, trazendo 
mais mobilidade e segurança aos motoristas e  
pedestres. 
 
ISIDORO FORNARI NETO ( Req. Nº 109-110 e 111/2022)  

Req nº 109/2022 - Solicita ao Poder Executivo, Secretaria do Planejamento 

e Urbanismo (SEPLAN), que estude a possibilidade de ampliação de prazo 

na análise de todos os projetos encaminhamos ainda no antigo Plano 

Diretor Municipal. 

Req nº 110/2022 - Solicita a Secretaria do Planejamento, Urbanismo e 
Mobilidade (SEPLAN), que reanalise, no Sistema Viário Municipal, a 
projeção da Av. Rio Grande do Norte, visto que o proposto muda o seu 
traçado nas proximidades da Av. Senador Alberto Pasqualini, no bairro 
Universitário. 
 
Req nº 111/2022 - Solicita a Secretaria do Planejamento, Urbanismo e 
Mobilidade (SEPLAN), que estude a alteração, junto ao Sistema Viário 
Municipal, da proposta da Rua Neudi Garibotti, no bairro São Bento, de 30 
metros para 18 metros. Encaminhamos essa demanda, tendo em vista que 
já existem duas ruas em paralelo e a menos de 100 metros uma da outra 
que já fazem a ligação da RS 413 a Rua Henrique Eckhardt. 
************************************************************************************ 
   Sala Presidente Tancredo de Almeida Neves,  15 de fevereiro de 2022 
 

 

 


