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     CÂMARA DE VEREADORES DE LAJEADO 
          Estado do Rio Grande do Sul 

 Sessão Ordinária realizada no dia   02/03/2022 

      BOLETIM Nº  005-02/2022 

               E X P E D I E N T E 

************************************************************************************ 
PODER EXECUTIVO: 
 
- PL Nº 013-02/2022 – Autoriza a abertura de Crédito Especial. 
 
- PL Nº 014-02/2022 –  Dispõe sobre a revisão geral anual dos servidores 
públicos municipais, fixa o valor do Padrão Básico Referencial de 
Remuneração (PBRR) em R$ 771,79 (setecentos e setenta e um reais e 
setenta e nove centavos) a partir de 01/03/2022 e dá outras providências. 
 
- PL Nº 015-02/2022 – Autoriza a renovação do contrato administrativo 
temporário da servidora que menciona, até o quinto mês após o parto. 
 
- PL Nº 016-02/2022 - Autoriza a abertura de Crédito Especial. 
 
- PL Nº 017-02/2022 – Dispõe sobre a concessão de vale-alimentação aos 
servidores públicos municipais e dá outras providências. 
 

Ofício n° 054-02/2022 - Resposta ao ofício 090/2022 da vereadora Ana 
Rita da Silva Azambuja a Administração Municipal agradece a 
indicação e informa que a mesma foi encaminhada às Secretarias 
competentes para conhecimento e providências cabíveis. 
 
Ofício n° 039-02/2022 - Resposta ao ofício 800/2021 do vereador Isidoro 
Fornari Neto, a Coordenadoria Especial de Captação de Recursos 
informa que a denominação da Avenida Projetada, trecho 
compreendido entre a faixa de domínio da BR 386 e entroncamento 
com a Rua Bento Rosa até a Rua Osvaldo Aranha, está reservada ao 
Cidadão Lajeadense - Sr. Italo Reali. 
 

 Ofício n° 042-02/2022 - Resposta ao ofício 1377/2021 da vereadora Ana 
Rita da Silva Azambuja a Administração Municipal agradece a 
indicação e informa que a mesma foi encaminhada à Secretaria 
competente para conhecimento e providências cabíveis. 
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Ofício n° 055-02/2022 - Resposta ao ofício 034/2022 da vereadora Ana 
Rita da Silva Azambuja a Secretaria da Fazenda (SEFA) encaminha 
relatórios com as informações solicitadas pela nobre Vereadora. 
 

 Ofício n° 056-02/2022 -Resposta aos ofícios 005, 006, 007, 008 e 
010/2022 da vereadora Ana Rita da Silva Azambuja, aos ofícios 020, 
021 e 025/2022 do vereador Carlos Eduardo Ranzi, e ao ofício 
026/2022 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. 
 

Ofício n° 053-02/2022 - Resposta aos ofícios 064 e 068/2022 da 
vereadora Ana Rita da Silva de Azambuja, aos ofícios 070, 071, 072, 
073, 074 e 078/2022 do vereador Carlos Eduardo Ranzi, ao ofício 
079/2022 do vereador Antônio Marcos Schefer, aos ofícios 082 e 
083/2022 do vereador Jones Barbosa da Silva, aos ofícios 084 e 
085/2022 do vereador Heitor Luiz Hoppe, e aos ofícios 086 e 
087/2022 do vereador Isidoro Fornari Neto. Em atenção aos ofícios 
acima referidos, a Administração Municipal agradece as indicações e 
informa que as mesmas foram encaminhadas às Secretarias 
competentes para conhecimento e providências cabíveis. 
 
Ofício  n° 052-02/2022 - Resposta ao ofício 030 e 032/2022 da vereadora 
Ana Rita da Silva de Azambuja, ao ofício 038/2022 do vereador 
Lorival Ewerling dos Santos Silveira, ao oficio 043/2021 do vereador 
Sergio Luiz Kniphoff, ao ofício 044/2022 do vereador Antônio Marcos 
Schefer, aos ofícios 047, 048 e 049/2022 do vereador Jonas Barbosa da 
Silva e aos ofícios 050 e 052/2022 do vereador Carlos Eduardo Ranzi. 
Em atenção aos ofícios acima referidos, a Administração Municipal 
agradece as indicações e informa que as mesmas foram 
encaminhadas às Secretarias competentes para conhecimento e 
providências cabíveis. 
**************************************************************************** 
CARLOS EDUARDO RANZI - (Projeto de Lei CM nº 008-02/2022 
  
- Projeto de Lei CM nº 008-02/2022 - Modifica o parágrafo único do 
artigo 3°, da Lei Municipal nº 2241/1967, que regulamenta a 
concessão do Título de Cidadão Lajeadense. 
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CARLOS EDUARDO RANZI - (Projeto de Lei CM nº 009-02/2022 
  
- Projeto de Lei CM nº 009-02/2022 - Acrescenta o artigo 26-A à Lei 
Municipal nº 5840/1996, que Institui o Código de Posturas. 
  
ANA RITA DA SILVA AZAMBUJA- (Projeto de Lei CM nº 010-
02/2022 
  
- Projeto de Lei CM nº 010-02/2022 - Altera a Lei nº 11.299, de 14 de 
janeiro de 2022. 
 
MESA DIRETORA: ( Projetos de Lei CMs nº 011-012-013 e 014/2022) 
 
- Projeto de Lei CM nº 011-02/2022  -  Dispõe sobre a revisão geral anual 
dos servidores públicos municipais do Poder Legislativo, fixa o valor do 
Padrão Básico Referencial de Remuneração (PBRR) em R$ 771,79 
(setecentos e setenta e um reais e setenta e nove centavos) a partir de 
01/03/2022 e dá outras providências. 
 
- Projeto de Lei CM nº 012-02/2022 -  Ficam revisados os valores dos 
subsídios dos Vereadores. 
 
- Projeto de Lei CM nº 013-02/2022 -  Ficam revisados os valores dos 
subsídios do Prefeito Municipal e   Vice-Prefeito Municipal. 
 
- Projeto de Lei CM nº 014-02/2022 -  Ficam revisados os valores dos 
subsídios dos Secretários Municipais e Procurador Geral do Município. 
****************************************************************************** 
LORIVAL EWERLING DOS SANTOS SILVEIRA (Req. 150 e 
151/2022 e Ind. 024) 
  
Req. 150/2022 – Ao Sr. Prefeito Municipal , Sr. Secretário de Obras e 
Projetos especiais, solicito que seja feito um estudo para 
pavimentação de ruas nos bairros mais carentes, levando em conta o 
relevo das ruas, transporte coletivo e fluxo de veículos, sendo de 
extrema importância um projeto específico, pois em muitos casos ou 
quase todos, a poeira é constante e o estado de conservação dessas 
vias é precário , com isso se faz necessário a implantação de um 
projeto com calçamento das mesmas, para contribuição de melhorias 
em nosso município como um todo. 



Página 4 de 14 
 

  
Req. 151/2022 - Ofício à Secretaria do Meio Ambiente, para que 
providencie com certa urgência a desinsetização para combater e 
minimizar a infestação de mosquitos em nossa cidade. Existem 
reclamações de moradores de diversos bairros em relação a esta 
situação ocasionando um desconforto geral entre a população. 
  
Solicitamos à Secretaria de Obras e Serviços Públicos/SEOSP, que 
providencie o conserto da Boca de lobo, na rua Theobaldo Dick, no 
bairro Jardim do Cedro. 
  
Solicitamos à Secretaria de Obras e Serviços Públicos/SEOSP, que 
providencie uma rampa de levantamento, na rua Érico Weber 213, 
pois nos dias de chuva, a água acaba invadindo a casa do morador. 
  
EDERSON FERNANDO SPOHR (Req. 152 e 153/2022 e Ind. 025) 
  
Req. 152/2022 – Poder Executivo que solicite ao Laboratório Lajeado 
que disponibilize funcionário para fazer a coleta, de pessoas com 
deficiência ou dificuldade de locomoção, no estacionamento próximo 
ao estabelecimento 
  
Req. 153/2022 – Solicita espaço para falar no pronunciamento sobre: 
  
Saúde; 
Educação; 
Obras; 
Trânsito; 
Segurança; 
Fiscalização. 
Comércio. 
  
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; 
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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 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 ao Executivo que solicite aos 
responsáveis, redutor e faixa de segurança na RS 130 entrada do 
Jardim do Cedro. Em função da alta convergência de veículos, dos 
dois lados da RS 130, da própria rodovia, o local ficou bastante 
perigoso. 
  
Solicita à Secretaria de Obras, manutenção e material para a rua João 
Reinaldo Safran, inclusive dê uma atenção em especial à ponte que 
segundo os moradores está em péssimas condições; 
  
Solicita ao Executivo que seja feito o Ginásio do Bairro Igrejinha, o 
qual foi prometido para os moradores; 
  
DEOLÍ GRÄFF (Req. 154/2022) 
  
Req. 154/2022 – Solicita espaço no Expediente da Sessão Ordinária de 
02/03, para falar sobre: 
  
Meio Ambiente; 
Educação; 
Saúde; 
Turismo; 
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Cultura. 
  
MÁRCIO DAL CIN (Req. 155/2022) 
   
Req. 155/2022 – Solicita espaço no expediente do dia 02 de março de 
2022 para falar sobre os assuntos descritos a seguir: 
   
Acessibilidade e mobilidade; 
Projetos de Obras; 
Coleta de lixo; 
Superávit. 
  
ANA RITA DA SILVA AZAMBUJA (Req. 156, 157, 158, 159 e 
160/2022) 
  
Req. 156/2022 – Solicita o envio de ofício ao Poder Executivo 
solicitando que informe a quantidade de processos judiciais contra o 
município de Lajeado, nos últimos 5 anos, oriundos de obras públicas 
mal sinalizadas, inacabadas, mal projetadas, fora dos padrões 
estabelecidos por lei, má qualidade dos serviços, erros técnicos, no 
qual pessoas que se sentiram lesadas requereram indenização pelos 
danos causados a elas. Solicito ainda que informe o montante gasto 
pelo município nestes processos judiciais bem como o montante gasto 
na reparação dos danos causados. 
  
Req. 157/2022 – Solicita o envio de ofício ao de Anteprojeto de Lei (em 
anexo) ao Poder Executivo o qual “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”. 
A presente proposta visa a instituir o 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.  
Para garantir as atividades desenvolvidas, será bloqueado o trânsito 
de veículos automotores nas correspondentes vias urbanas – em dias 
e horários determinados pelo Executivo em conjunto com munícipes 
interessados.  
Cabe referir que, ao se instituir o presente programa, possibilitando 
que os munícipes fechem as vias públicas urbanas dos locais onde 
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residem, ocupando o seu leito para práticas esportivas, culturais, 
recreativas e de lazer, ampliaremos o direito à cidade, estimulando a 
apropriação da rua como espaço público, aproximando a 
comunidade como um todo e, sobretudo, oferecendo alternativa para 
regiões desprovidas de praças e equipamentos públicos próximos, 
tornando desnecessário o deslocamento para outros locais da cidade, 
e possibilitando que as crianças voltem a usufruir das ruas para suas 
brincadeiras, como já fizeram aquelas que nasceram antes da década 
de 1990.  
É nessa perspectiva que apresentamos a presente proposição, no 
intuito de estabelecer, em toda Lajeado, trechos de vias públicas 
urbanas locais como Ruas de Lazer, estimulando as intervenções 
urbanas já existentes, de forma a fomentar mais possibilidades de 
ocupar a rua como um o espaço público de convívio social, sobretudo 
a favor das crianças, que poderão ocupar e desfrutar do espaço 
público que é a rua. 
  
Req. 158/2022 – Solicita o envio de ofício ao Poder Executivo 
solicitando medidas de incentivo à implantação de Hortas 
Comunitárias pelo município, conforme a Lei Municipal nº 
9.159/2013, que criou o Programa Horta Comunitária em Lajeado. 
Hortas Comunitárias são ótima alternativa para dar funcionalidade a 
terrenos baldios, pondo fim aos problemas por eles gerados e 
proporcionaram nova e saudável fonte de alimentação às famílias. 
  
Req. 159/2022 – Solicita o envio de ofício ao Poder Executivo 
solicitando a reativação do Conselho Municipal de Proteção e Defesa 
dos Animais (instituído pela Lei Municipal nº 9088/2013) bem como 
do Fundo Municipal de Proteção e Defesa dos Animais (instituído 
pela Lei Municipal nº 9632/2014). 
  
Req. 160/2022 – Solicita o envio de ofício ao Poder Executivo 
solicitando que informe quantas solicitações de instalação de parklets 
foram protocoladas até o momento e qual a previsão de instalação 
dos mesmos. 
  
CARLOS EDUARDO RANZI (Req. 161, 162, 163, 164, 165, 166 e 
167/2022 e Ind. 026) 
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Req. 161/2022 – Solicita o envio de ofício à Secretaria da Fazenda, 
solicitando informações sobre o percentual aplicado na Educação: 
Conforme o artigo 83 da Lei Orgânica, 30% do orçamento deve ser 
aplicado em educação. Porém, conforme relatório, foi aplicado 
25,96%. Essa diferença corresponde a qual valor em reais? 
Existe previsão de aplicação desta diferença? 
Quais motivos levaram ao não cumprimento do estabelecido na Lei 
Orgânica Municipal? 
  
Req. 162/2022 – Solicita o envio de ofício envio de ofício ao Poder 
Executivo, solicitando se existe a intenção e previsão de doação de 
uma sede ou local adequado para Associação dos Artesãos de 
Lajeado. 
  
Req. 163/2022 – Solicita o envio de ofício ao Poder Executivo, 
solicitando informações referente a pavimentação da Rua Henrique 
Eckhardt, que dá acesso ao Parque de Eventos, no Bairro Floresta: 
Quando o projeto será enviado para a Câmara? 
Qual é a previsão de início da obra? 
  
Req. 164/2022 – Solicita o envio de ofício envio de ofício à Secretaria 
de Planejamento, Governança e Gestão e à Unidade do Tudo Fácil de 
Lajeado, solicitando que disponibilize atendimento via telefone. 
Ocorre que muitas pessoas possuem dúvidas sobre as formas de 
atendimento e quais os serviços disponíveis. 
  
Req. 165/2022 – Solicita o envio de ofício à Secretaria de Saúde, 
solicitando se existe microáreas sem atendimento de agentes 
comunitários de saúde, caso afirmativo, quais são as microáreas e em 
quais bairros estão localizadas. 
  
Req. 166/2022 - Solicita o envio de ofício à Secretaria de Planejamento, 
Urbanismo e Mobilidade, solicitando quantas lombadas e faixas 
elevadas foram aprovadas e instaladas desde abril de 2021. 
  
Req. 167/2022 – Solicita o envio de ofício ao Departamento de 
Trânsito e à Secretaria do Planejamento, Arquitetura e Mobilidade, 
solicitando se existe solicitação formal e quem autorizou a instalação 
de redutor de velocidade (lombada) na Rua Josephina Pedó n° 30, no 
Bairro São Cristóvão. 
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Solicita o envio de ofício ao Poder Executivo, solicitando iluminação 
no trecho entre a ERS 130 KM 69 e o acesso à Rua Henrique Eckhardt, 
no Bairro Floresta. A rodovia é muito utilizada por pedestres e 
ciclistas que se deslocam ao trabalho, muitas vezes em horário 
noturno. A iluminação é necessária para segurança da população. 
  
HEITOR LUIZ HOPPE (Req. 168/2022) 
  
Req. 168/2022 – Solicita espaço no expediente para manifestação em 
relação aos assuntos abaixo: 
  
Limpeza e roçada de vias públicas e terrenos baldios; 
Saúde nas escolas; 
Requerimentos do boletim; 
Projetos da Ordem do dia. 
  
PAULA THOMAS (Req. 169/2022) 
  
Req. 169/2022 – Solicita espaço no expediente para  falar sobre:  
  
Economia; 
Educação; 
Meio ambiente; 
Esporte; 
Ações sociais. 
  
SERGIO LUIZ KNIPHOFF (Req. 170 e 171/2022) 
 
Req. 170/2022 – Solicita espaço para falar sobre os seguintes temas:  
Covid 
Volta às aulas em Lajeado 
Investimentos em bairros de Lajeado 
Superávit apresentado pela Prefeitura de Lajeado 
  
Req. 171/2022 – Solicita o envio de ofício ao Prefeito Municipal, Sr. 
Marcelo Caumo que envie a esta Casa Legislativa cópia da seguinte 
documentação referente à construção do Viaduto sobre a RS 130, 
ligando os Bairros Florestal e Montanha: 
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Termo de referência; 
Projeto Básico; 
Memorial descritivo; 
Orçamento básico; 
Toda a documentação referente ao Processo 
Licitatório; 
Contrato; 
Ordem de Serviço;  
Aditivos; 
Empenhos. 
  
ANTÔNIO MARCOS SCHEFER (Req. 172/2022 e Ind. 
  
Req. 172/2022 – Solicita o envio de ofício ao Poder Executivo/ Prefeito 
Municipal/Expresso Azul de Transporte SA solicitando a pedido dos 
moradores do bairro Conventos de que as rotas que o ônibus que no 
horário das 16:30hs que faz acesso do bairro Centro até o mesmo que 
vai até a Igreja Católica, passe a ir até o travessão visto a grande 
distância que as pessoas têm que percorrer a pé para pegar a 
locomoção ou ir para casa.  
  
Solicita o envio de ofício ao Poder Executivo/Sr. Prefeito Municipal,  
  
SEOSP: solicitando a colocação de material (brita/saibro) abaixo do 
viaduto localizado entre a Av. Benjamin Constant com a RS 130 parte 
que está em obras, pois isso facilitaria o acesso de ônibus a diversos 
bairros como Santo André, Conventos, Planalto, Igrejinha e outros. 
  
SEOSP: solicitando a pedidos dos moradores a recolocação de uma 
lixeira que foi retirada na Rua Lauro Schuster no bairro Conventos. 
Segue imagens em anexo. 
  
SEPLAN-Trânsito/SEOSP: solicitando que seja pintada uma faixa de 
segurança e que seja consertado o passador na passarela que liga o 
bairro São Cristóvão com o bairro Americano. 
  
SEOSP: solicitando melhorias como o conserto de buracos 
localizados na Rua Alviro Ritter no bairro Alto do Parque. 
  
 JONES BARBOSA DA SILVA (Req. 173 e 174/2022 e Ind. 028) 
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Req. 173/2022 – Solicita espaço para falar sobre: 
  
Educação; 
Saúde pública; 
Pavimentação comunitária   
Vacinação 
Comércio 
Autismo  
Transporte Público 
Cadastro CRAS 
Escrituras da extinta COHAB  
Escolas estaduais 
Câmaras Mortuárias  
  
Req. 174/2022 – Solicita o envio de ofício à SEPLAN para que faça a 
verificação na rua São Jorge número 47, duas casas com este mesmo 
número, verificar qual casa está com o número trocado, Bairro Bom 
Pastor. Solicita a notificação de limpeza de terreno na rua São Jorge 
ao lado do número 69, Bairro Bom pastor 
  
Solicita o envio de ofício à Secretaria de Obras para que atenda às 
seguintes demandas. 
  
Solicita a manutenção da Rua Armindo Auler, Bairro Jardim do 
Cedro, patrolamento e colocação de material  
  
Solicita a troca de lâmpadas queimadas na rua Ruy Moraes de 
Azambuja, com o portão de fundos da empresa Balas Florestal, o 
segundo e o terceiro poste estão sem luz. 
  
Solicita a instalação de poste e lâmpada na rua Guilherme Bucker, 
591, Bairro Jardim do Cedro, rua está completamente escura 
  
Solicita a manutenção/limpeza das valetas e colocação de material na 
Rua São Jorge, a partir do número 11 até o entroncamento com a rua 
Hermes Jaeger Bairro Bom Pastor  
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Solicita a limpeza de valetas e melhorias Rua São Jorge, Bairro Bom 
pastor número 69, água da chuva invade as casas, devido as valetas 
estarem entupidas. 
  
Solicita manutenção da rua Osvaldo Mathias Ely, 1597, Bairro 
Montanha, patrolamento e colocação de brita 
  
Solicita pontos de iluminação na praça da Lyall, Avenida Piraí, Bairro 
São Cristóvão 
  
Solicita a troca de lâmpada queimada na rua Maria Francisca dos 
Santos Bairro Morro 25, três postes com lâmpada queimada  
  
Solicita Manutenção da via na Rua Maria Sérgio Bairro Montanha 
1597, patrolamento e colocação de material 
  
Solicita manutenção/colocação de material na rua Osvaldo Mathias 
Ely, Bairro Montanha  
  
Solicita conserto da pavimentação na rua Edwino Henrique Becker 
em frente ao ginásio da escola Universitário 
  
Solicita conserto da pavimentação na rua Capitão Pedro Siebra em 
frente ao 699, Bairro Universitário   
  
Solicita melhorias na rua Frederico Westphalen esquina com a rua 
Calçada, Bairro Universitário  
  
Solicita o envio de ofício à Secretaria de Agricultura para que atenda 
às seguintes demandas. 
  
Solicita recolhimento de lixo verde rua Arthur Bernardes, Bairro São 
Cristóvão, número 31 
  
Solicita limpeza de meio fio rua Frederico Bertholdo Schneider, Bairro 
Universitário  
  
Solicita limpeza de meio fio rua Capitão Pedro Siebra, Bairro 
Universitário 
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Solicita recolhimento de lixo verde rua Vitória ao lado da 
praça/academia  
  
Solicita recolhimento de lixo verde Avenida Amazonas em frente ao 
3001 
  
Solicita a manutenção dos brinquedos da praça da Lyall, Avenida 
Piraí, Bairro São Cristóvão 
  
Solicita recolhimento de móveis para descarte rua São Jorge em frente 
ao 11, Bairro Bom Pastor   
  
Solicita o envio de ofício à Secretaria de Agricultura REITERANDO 
os pedidos referente a poda de pinheiro localizado na rua Primeiro 
de Maio, Bairro Moinhos D’Água, solicitado na data de 02/02/2021 e 
na data de 14/09/2021. 
BOLETIM Nº 005-01/2021 e BOLETIM Nº 037-01/2021. 
Até a presente data o mesmo não foi atendido, protocolo da 
solicitação número 2278/2021, Gilmar Francisco Lenz.   
  
 ISIDORO FORNARI NETO (Req. 175 e 176/2022) 
  
Req. 175/2022 – Solicita o envio de ofício ao Poder 
Executivo/Secretaria de Obras, solicitando providências quanto a 
repavimentação da capa asfáltica, onde foi executada a fresagem do 
pavimento no trecho das ruas Pinheiro Machado e Pedro Albino 
Muller. 
  
Req. 176/2022 – Solicita espaço no Expediente para se manifestar 
sobre: 
RS 130 E 453 
Investimento 
Obras no município de Lajeado 
Saúde Pública 
Educação 
Economia 
Meio Ambiente 
Ação Social 
Pavimentação  
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ADRIANO ROSA (Req. 177/2022) 
  
Req. 177/2022 – Solicita espaço no Expediente para falar sobre:  
  
Obras 
Iluminação 
Pavimentação 
Saúde 
  
MOZART PEREIRA LOPES (Ind. 029) 
  
Solicita a Administração Municipal/Dep. da Agricultura, a roçada e 
limpeza no final da Rua: República dos Palmares, no antigo campo 
de futebol do Bairro Santo Antônio. 
  
Solicita a limpeza da calçada de passeio da Rua Bernardino Pinto, 
desde o Posto de Saúde, até a entrada da Saidan, no Bairro Santo 
Antônio. 
  
ALEX SCHMITT (Req.178/2022) 
  
Req. 178/2022 – Solicita espaço para falar sobre os seguintes assuntos: 
  
Covid; 
Economia; 
Educação.  
****************************************************************************** 
Sala Presidente Tancredo de Almeida Neves, 02 de março de 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


