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     CÂMARA DE VEREADORES DE LAJEADO 
          Estado do Rio Grande do Sul 

 Sessão Ordinária realizada no dia   08/03/2022 

      BOLETIM Nº  006-02/2022 

               E X P E D I E N T E 

************************************************************************************ 
PODER EXECUTIVO: 
 
- PL Nº 018-02/2022 – Autoriza a abertura de Crédito Especial 
 
- PL Nº 019-02/2022 – Autoriza a abertura de Crédito Especial 
 
- PL Nº 020-02/2022 – Autoriza a contratação temporária de excepcional 
interesse público de 01 (um) Fonoaudiólogo e 01 (um) Psicólogo.  
 

Ofício nº 0065-02/2022 – GAP - Poder Executivo encaminha 
Emenda Modificativa ao Projeto de Lei nº 017, de 23 de fevereiro de 
2022 para suprimir o inciso XII dos artigos 9 e 10. Para auxiliar, 
encaminho também o novo texto do PL nº 017/2022, já com a 
emenda proposta. 
 

Ofício N° 0068-02/2022 - Resposta aos ofícios 094 e 095/2022 do 
vereador Lorival Ewerling dos Santos Silveira, ao oficio 097/2022 do 
vereador Sérgio Luiz Kniphoff, ao ofício 106/2022 do vereador 
Carlos Eduardo Ranzi, aos ofícios 112, 113 e 1142022 do vereador 
Jones Barbosa da Silva, aos ofícios 115, 116 e 118/2022 da vereadora 
Ana Rita da Silva Azambuja, e ao ofício 121/2022 do vereador 
Isidoro Fornari Neto a Administração Municipal agradece as 
indicações e informa que as mesmas foram encaminhadas às 
Secretarias competentes para conhecimento e providências cabíveis. 
  
Ofício N° 0067-02/2022 - Resposta ao ofício 088/2022 do vereador 
Carlos Eduardo Ranzi a SEPLAN informa que o Secretário 
Municipal do Planejamento e Urbanismo confirmou presença na 
próxima reunião da Câmara Municipal de Vereadores, a realizar-se 
dia 02 de março de 2022. 
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Ofício N° 0063-02/2022 - Resposta aos oficio 009/2022 da vereadora 
Ana Rita da Silva Azambuja e oficio 013/2022 do vereador Sérgio 
Luiz Kniphoff. Em atenção ao ofício 009/2022, a Secretaria da 
Fazenda (SEFA) informa que os recursos não utilizados pela Câmara 
de Vereadores em 2021 foram integralizados ao superávit, sendo 
parte do montante total que será utilizado ao longo do ano. O 
referido já foi utilizado para suportar orçamentariamente rubricas 
que tiveram recursos retirados através de emendas feitas e 
aprovadas pelo Legislativo. Sobre o ofício 013/2022, a SEFA informa 
que as despesas do evento foram pagas através de convênio firmado 
com o SEBRAE, Conforme Nota de Empenho 2021/19171 que 
detalha os serviços contratados (em anexo). Ainda, com relação às 
diárias ou ressarcimento de despesas por parte dos participantes do 
Poder Público Municipal, não há registro de empenho ou solicitação 
de reembolso de qualquer tipo de despesa. 
  
Ofício N° 0061-02/2022 - Resposta aos ofícios 055/2022 do vereador 
Carlos Eduardo Ranzi e 059/2022 do vereador Isidoro Fornari Neto. 
Em atenção ao ofício 055/2022, a SEPLAN informa que o assunto foi 
encaminhado para o CMDU e discutido na reunião de 15/02/2022. 
A proposta foi analisada e não foi aprovada, mantendo o parecer já 
definido na Ata No 01-2021, também contrário à proposta. Quanto 
ao ofício 059/2022, a Administração Municipal agradece a indicação 
e informa que a mesma foi encaminhada à Secretaria competente 
para conhecimento e providências cabíveis. 
  
Ofício N° 0059-02/2022 - Resposta ao ofício 062/2022 do Vereador 
Lorival Ewerling dos Santos Silveira e aos ofícios 075 e 076/2022 do 
vereador Carlos Eduardo Ranzi. Em atenção ao ofício 062/2022, a 
Procuradoria-Geral do Município informa que a cópia do contrato 
está disponível para consulta no Portal da através Transparência. 
Quanto ao ofício 075/2022, a Procuradoria-Geral do Município 
informa que todos os contratos e aditivos existentes são lançados no 
Portal da Transparência. Relação ao ofício 076/2022, o Poder 
Executivo informa que não há previsão de renovação de contrato de 
concessão tendo em vista que o mesmo está em plena vigência. 
Além disso, informa-se que as renovações contratuais são 
autorizadas respeitando os princípios legais, a legislação e o 
interesse público, independentemente de ser ano eleitoral.  
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Ofício N° 0060-02/2022 - Resposta ao ofício 016/2022 da vereadora 
Paula Thomas a SEPLAN informa que até o momento foram 
protocolados dois expedientes referentes à instalação de Parklets e 
que ambos estavam em desacordo com a Lei Nº 1 
1.148/2021. 
****************************************************************************** 
MUNICIPAIS: 
 
 AVAT - convida esta Casa Legislativa para o 110º Encontro de 
Legislativos do Vale, no dia 12 de março de 2022 das 8:30 às 12:00 
horas na cidade de Roca Sales. 
****************************************************************************** 
Comissão Especial de Revisão Legal e Desburocratização (Projeto 
de Lei CM nº 015-02/2022 
 
- Projeto de Lei CM nº 015-02/2022 - Revoga expressamente as Leis 
Municipais que especifica. 
****************************************************************************** 
LORIVAL EWERLING DOS SANTOS SILVEIRA (Req. 179/2022 e 
Ind. 030) 
  
Req. 179/2022 – Solicitamos à Secretaria do Meio Ambiente, que 
analise a possibilidade de aumentar a metragem mensal de capina 
mecanizada com mais uma equipe, pois não estão conseguindo 
realizar o trabalho a contento dos moradores. 
  
Solicitamos à Secretaria de Planejamento, ao Sr. Secretário, que 
verifique a possibilidade da colocação de uma lombada na rua Rio 
Grande do Sul, próximo da Escola Municipal Campestre, devido à 
alta velocidade que os veículos transitam neste local e o grande risco 
de acidentes na saída da escola, colocando em risco os alunos. 
  
Solicitamos ao Departamento de Agricultura, que providencie no 
conserto dos tubos que sustentam os brinquedos, nas academias ao 
ar livre, pois estes estão sem os tampões, onde acaba acumulando 
água e assim vira um criatório de mosquitos, fui verificar a 
academia do bairro montanha onde houve a reclamação e constatei 
que realmente existe o problema. 
  
MOZART PEREIRA LOPES (Req. 180/2022) 
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Req. 180/2022 – Solicita espaço para falar sobre a saúde, sobre as 
obras realizadas e a educação no município de Lajeado. 
  
EDERSON FERNANDO SPOHR (Req. 181/2022 e Ind. 031) 
  
Req. 181/2022 – 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; 
  
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; 
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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; 
  
Solicita à Agricultura que realize a roçada da área verde que está 
invadindo a calçada e a própria via na Rua Érico Weber no bairro 
São Bento; 
  
Solicita à Secretaria de obras que abram as valetas da Rua das 
Petúnias, 124, bairro Alles Gut, São Bento. A água ali parada está 
criando muitos mosquitos. 
  
Solicita limpeza da rua que a chuva encheu de terra, na esquina da 
Rua Guinter Prediger com a Rua Eugênia Mello de Oliveira 
Kirchheim no Bairro Bom Pastor; 
  
Solicita à Obras limpeza das valetas na rua Aloizio Lenz no bairro 
Floresta; 
  
SERGIO LUIZ KNIPHOFF (Req. 182, 209 e 210/2022) 
  
Req. 182/2022 – Solicita o envio de ofício à Assembleia Legislativa 
do Estado de São Paulo, em nome do presidente da Alesp, 
Deputado Carlão Pignatari. 
Da mesma forma, envie também a Associação dos Vereadores do 
Vale do Taquari – AVAT - em nome de seu presidente Leandro 
Mariante e a União dos Vereadores do Estado do Rio Grande do Sul 
– UVERGS - em nome de seu presidente Silomar Garcia Silveira, e a 
todas as câmaras de vereadores do Vale do Taquari, solicitando 
apoio a seguinte moção: 
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CARTA ABERTA PARA CASSAÇÃO DO DEPUTADO ARTHUR 
DO VAL 
 
Elisabete Cristina Barreto Müller - OAB/RS 122.993 
Antônio Augusto Soares de Assis Remonti - OAB/RS 85.795 
  
Em 03 de março de 2022, às vésperas do Dia Internacional da 
Mulher, o Brasil e o mundo foram surpreendidos com os 
comentários, via áudio de WhatsApp, do Deputado Estadual Arthur 
do Val, conhecido por “Mamãe Falei”. Trata-se de um áudio repleto 
de falas misóginas, machistas e desumanas sobre as mulheres 
vítimas da guerra entre Rússia e Ucrânia. Dentre os lamentáveis 
dizeres, estas frases foram das mais graves: “Mulheres ucranianas são 
fáceis porque são pobres” e “Se pegar a fila da melhor balada do Brasil, não 
chega aos pés da fila de refugiadas aqui” 
Não bastasse a gravidade das frases marcadas pela falta de 
humanidade diante de pessoas sofrendo em tempos de guerra, tal 
fala partiu de um deputado do estado de São Paulo, que era 
postulante à corrida do Executivo paulista de 2022. Os discursos de 
ódio e de preconceito vêm acontecendo nas esferas nacionais e 
internacionais a todo tempo. E esse quadro torna-se ainda pior 
quando algumas autoridades públicas, que deveriam ser o maior 
exemplo para suas nações, são as mesmas pessoas que emitem as 
opiniões mais constrangedoras e/ou criminosas, naturalizando o 
absurdo. 
São inaceitáveis tais declarações. Elas se constituem num resumo 
completo do que é o desrespeito à mulher, indo na contramão de 
lutas históricas pela equidade e do combate à discriminação do 
gênero feminino e à abominável objetificação da mulher. O 
município de Lajeado/RS vem empregando diversos esforços para a 
prevenção e repressão à violência contra as mulheres e desenvolve 
várias atividades para a celebração do Dia Internacional da Mulher 
(08 de março), com o apoio dos três poderes e de todas as correntes 
políticas e sociais da cidade. Assim, não podemos permitir que essas 
declarações, das mais infelizes já testemunhadas, sejam 
naturalizadas. Urge, pois, uma manifestação da sociedade e dos 
representantes do povo na Câmara de Vereadores de Lajeado, Casa 
da Democracia, para que os comentários do deputado Arthur do Val 
sejam rechaçados. Não podemos silenciar! 
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Esse capítulo passará, outros ainda virão, mas as discriminações por 
gênero, cor, raça, credo, condição física, e quaisquer outras formas 
de rebaixar o ser humano, devem continuar sendo fortemente 
combatidas até que sejam erradicadas da sociedade civilizada. 
Todos devemos buscar, incansavelmente, o cumprimento dos 
preceitos dos artigos 3°, 4° e 5º da Constituição Federal de 1988. 
Esses fundamentos e direitos não são mais passíveis de acordo ou 
relativização e exigem uma forte e educativa punição aos seus 
descumpridores. 
Diante do exposto, repudiamos com veemência as falas do 
parlamentar referido e exigimos pronta resposta da Assembleia 
Legislativa do Estado de São Paulo, com a abertura do processo para 
a cassação do mandato parlamentar de Arthur do Val, pela quebra 
de decoro, com fulcro no Artigo 92, Inc II, do Regimento Interno da 
Assembleia Legislativa de São Paulo. 
   
Req. 209/2022 – 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 
Cenário Político Nacional 
  
Req. 210/2022 – Solicita o envio de ofício ao Poder Executivo 
Municipal, solicitando ao Prefeito Municipal, Sr. Marcelo Caumo o 
envio a esta Casa Legislativa de cópia de todas as "Ordens de 
Serviço" referente a obra abaixo mencionada: 
CONTRATO Nº 001-02/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº25196/2021 
CONTRATADA: CONSTRUTORA GIOVANELLA LTDA. 
OBJETO: Construção de vias marginais da RS-130, trecho Lajeado-
RS, segmento: km 69+430 ao km 70+900, incluindo material e mão 
de obra 
ASSINATURA: 05.01.2022 
PERÍODO/VIGÊNCIA: 10 meses a contar da emissão da Ordem de 
Início 
CONCORRÊNCIA Nº 10-03/2021 
VALOR: R$11.885.958,9 
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Em tempo, o gabinete do vereador Sergio Kniphoff faz questão de 
acompanhar todas as movimentações referentes a essa obra, 
agradecendo o envio de cópia de todas as ações e movimentações 
relacionadas a obra: a) Termo de referência b) Projeto Básico c) 
Memorial descritivo d) Orçamento básico e) Toda a documentação 
referente ao Processo Licitatório f) Contrato g) Ordem de Serviço h) 
Aditivos I) Empenhos. 
   
ANA RITA DA SILVA AZAMBUJA (Req. 183, 184, 185, 186, 187 e 
188/2022) 
  
Req. 183/2022 – Solicita o envio de ofício ao Poder Executivo e à 
Univates, que estudem a possibilidade de estabelecer convênio para 
que as bicicletas da Univates possam ser utilizadas pela população 
em geral e sejam instaladas bicicletários em diversos locais da 
cidade, incentivando assim o transporte alternativo em Lajeado. 
  
Req. 184/2022 – Solicita o envio de ofício à Mesa Diretora que avalie 
a possibilidade de promover audiência pública com objetivo de 
avaliar a seguinte alteração do Plano Diretor de Lajeado, tendo em 
vista que o município possui mais de 1.500 imóveis e diversos locais 
da cidade necessitam de obras, reformas e equipamentos públicos: 
“ A critério da Administração Municipal, em parecer técnico 
fundamentado, a área institucional poderá, após autorização legislativa, ser 
substituída por obras, reformas ou equipamentos comunitários, em locais a 
serem indicados pela Administração Municipal”. 
  
Req. 185/2022 – Solicita o envio de ofício ao Poder Executivo 
solicitando que informe qual o preço pago para castração de animais 
pelo município em clínicas particulares atualmente e qual será o 
preço pago com a nova licitação para este serviço. 
  
Req. 186/2022 – Solicita o envio de ofício ao Poder Executivo 
solicitando que informe quais foram as medidas adotadas no 
sentido de regularizar a situação de descarte irregular de resíduos 
junto ao depósito de “lixo verde” e de resíduos da construção civil. 
Solicito ainda que seja informado quais ações foram ou estão sendo 
planejadas para retirar do local os resíduos que já foram depositados 
no local e não poderiam estar lá. 
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Req. 187/2022 – Solicita o envio de ofício ao Poder Executivo e a 
Secretaria do Meio Ambiente, Saneamento e Sustentabilidade 
sugerindo a instituição da Licença Ambiental por Compromisso 
(LAC) no município. As emissões de LAC são para atividades 
passíveis de licenciamento ambiental no Estado. Entre elas estão 
serrarias, funilarias, usinas de concreto, olarias, fabricação de 
calçados, parques de exposição e eventos, entre outras. 
Os empreendimentos que optarem pela LAC precisarão de 
acompanhamento técnico privado permanente, atestando que a 
atividade não causa danos ambientais, com possibilidade de 
responsabilização dos técnicos em caso de prejuízo ao meio 
ambiente. 
A LAC reúne em um único procedimento outras três licenças – a 
prévia, a de instalação e a de operação, unificando e trazendo mais 
rapidez ao processo. 
  
Req. 188/2022 – Solicita o envio de ofício ao Poder Executivo, 
solicitando providências sobre a balbúrdia recorrente na Avenida 
Piraí e arredores no bairro São Cristóvão. 
  
ANTÔNIO MARCOS SCHEFER (Req. 189 e 190/2022 e Ind. 032) 
  
Req. 189/2022 – Solicita o envio de ofício ao Poder Executivo/Sr. 
Prefeito Municipal, SEAD solicitando que seja informada a esta Casa 
Legislativa quais são as ONG’s que recebem auxílio financeiro do 
município e quais os valores que são direcionados às mesmas, 
requerimento este, feito para fins de confirmação de dados 
recebidos.  
  
Req. 190/2022 – Solicita o envio de ofício ao Poder Executivo/Sr. 
Prefeito Municipal/ STHAS/CRAS reiterando a solicitação de que 
seja estudada uma forma de quando se tratar de mulher solteira, 
portador de deficiência ou idosos a pessoa carente que for receber 
materiais de construção por meio de doação do município, que seja 
providenciado profissionais para fazer o serviço, sejam melhorias ou 
até mesmo a construção das residências, pois esses munícipes por 
muitas vezes são sozinhos, não tem conhecimento e dinheiro para 
pagar alguém para construir. 
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Solicita o envio de ofício ao Poder Executivo/Sr. Prefeito Municipal, 
solicitando: 
  
SAURB: solicitando limpeza e roçada nos endereços citados abaixo: 
Rua Orlando Sieben, no bairro São Bento.   
Nas calçadas de passeio localizadas na Av. Henrique Stein Filho em 
frente à EEEF São João Bosco no bairro Conservas. 
  
SEOSP: solicitando melhorias como patrolamento de colocação de 
material na Rua Esmeralda no bairro Igrejinha. 
  
MÁRCIO DAL CIN (Req. 191/2022) 
   
Req. 191/2022 – Solicita espaço no expediente do dia 08 de março de 
2022 para falar sobre os assuntos descritos a seguir: 
  
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL (TRE-RS); 
VALE ALIMENTAÇÃO; 
USO DO PODER ILEGAL POR POLÍTICOS; 
ISENÇÕES TRIBUTÁRIAS MUNICIPAIS. 
  
PAULA THOMAS (Req. 192, 193 e 194/2022) 
  
Req. 192/2022 – Solicita o envio de ofício ao Poder Executivo 
juntamente com a secretaria responsável, a reativação do Conselho 
Municipal dos Direitos da Mulher- COMDIM. 
  
Req. 193/2022 – Solicita o envio de ofício ao Poder Executivo 
solicitando, quais as escolas que já foram colocadas faixas elevadas 
ou quebra molas e quais ainda não, na rede Municipal, Estadual e 
Particular, desde a educação infantil até o ensino médio. 
  
Req. 194/2022 – Solicita espaço no expediente para falar sobre: 
  
Dia Internacional da Mulher, ações sociais, educação e meio 
ambiente.  
  
ISIDORO FORNARI NETO (Req. 195/2022) 
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Req. 195/2022 – Solicita o envio de ofício ao Poder Executivo e a 
Secretaria da Educação (SED), para que providencie a compra e a 
distribuição de uniformes escolares para crianças de baixa renda no 
nosso município. 
  
CARLOS EDUARDO RANZI (Req. 196, 197, 198, 199, 200 e 
201/2022 e Ind. 033) 
  
Req. 196/2022 – Solicita o envio de ofício à Secretaria da Saúde, 
solicitando:  
Existe previsão de contratação de mais médicos para atendimento 
nos Postos de Saúde e na Unidade de Pronto Atendimento (UPA)? 
Quais soluções devem ser adotadas para reduzir as filas de espera 
por consultas com especialistas? 
   
Req. 197/2022 – Solicita o envio de ofício ao Poder Executivo, 
questionando quais soluções devem ser adotadas para solucionar o 
problema de superlotação do transporte coletivo, visto as recentes 
reclamações divulgadas nos veículos de comunicação e nas redes 
sociais. 
  
Req. 198/2022 – Solicita o envio de ofício à Secretaria de Obras, 
solicitando a revisão da iluminação na Av. Avelino Talini, nas 
proximidades da Biblioteca da Univates, visto as recentes 
ocorrências de trânsito, entre elas, um recente atropelamento. 
  
Req. 199/2022 – Solicita o envio de ofício à Coordenadoria Regional 
de Educação - 3ª CRE, solicitando que seja restabelecido 
o fornecimento do vale-transporte aos alunos do ensino médio da 
Rede Estadual de Educação. Muitos estudantes entraram em contato 
informando que dependem das passagens para se deslocar às 
escolas. 
  
Req. 200/2022 – Solicita o envio de ofício à Mesa Diretora, 
solicitando a revisão completa do site da Câmara desde o dia 
01/01/2022, notadamente no status de andamento dos Projetos de 
Lei e nos resultados de votação. 
  
Req. 201/2022 - Solicita o envio de ofício à Secretaria de 
Administração, solicitando quantos monitores e professores 
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precisam ser contratados para suprir a demanda da Rede Municipal 
de Educação (EMEFs, EMEIs e Projetos Vida). 
  
Solicita o envio de ofício à Secretaria de Obras, solicitando 
ampliação da iluminação nos brinquedos e no campo no Parque 
Professor Theobaldo Dick. 
  
JONES BARBOSA DA SILVA ( VAVÁ) (Req. 202 e 203/2022 e Ind. 
034) 
  
Req. 202/2022 – Solicita espaço para falar sobre: 
  
Reforma e manutenção das escolas 
Fernandes vieira  
Érico Veríssimo  
Castelinho 
Fet filho 
Escrituras das COHAB  
Emenda parlamentar 250 mil 
Vale transporte para educação estadual  
  
Req. 203/2022 – Solicita o envio de ofício à SEPLAN para que faça a 
fiscalização e consequentemente a notificação de limpeza de terreno 
na rua Guinter Prediger Bairro Bom pastor ao lado do sobrado 150, 
conforme protocolo 5076/2022. 
  
Solicita o envio de ofício à Secretaria de Obras para que atenda às 
seguintes demandas. 
  
Colocação de grade na boca de lobo que foi roubada, rua João 
Fernando Schneider 189, Bairro jardim do Cedro  
  
Solicita troca de lâmpada na rua da divisa em frente ao 327, bairro 
morro 25 
  
Solicita colocação de grade na boca de lobo, a antiga está quebrada e 
solta, rua São Paulo esquina com Santa Catarina, Bairro Santo André 
  
Solicita manutenção da rua Henrique Lottermann, número 392, 
Bairro Moinhos D’Água, patrolamento e colocação de material   
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Solicita a troca de lâmpada queimada rua Carlos Fet Filho em frente 
ao número 407, bairro americano  
  
Solicita a manutenção da rua Guilherme Henrique Matte na altura 
do 140, Bairro Jardim do Cedro, parte da rua não é pavimentada 
quando chove lava a rua e da valetas. 
  
Solicita melhorias, colocação de material e patrolamento da rua 16, 
bairro parque dos conventos, bairro Conventos  
  
Solicita troca de lâmpada queimada rua Élio Schlosser 87, Bairro 
Conventos 
  
Solicita o envio de ofício à Secretaria de Agricultura para que atenda 
às seguintes demandas. 
  
Solicita poda de árvore, Rua Benjamin Constant 119, bairro Centro 
galhos estão pendurados podendo cair a qualquer momento. 
  
Recolhimento de lixo verde rua Érico Veríssimo em frente ao 
número 33, Bairro Campestre 
  
Recolhimento de lixo verde Avenida Cristiano Dexheimer Bairro 
Campestre em frente ao 115 
  
Solicita manutenção da praça como limpeza da vegetação 
manutenção de brinquedos, na praça do bairro Olarias ao lado da 
escola Nova Viena 
  
Solicita a limpeza/roçada da rua João Wilibaldo Bergamnn Bairro 
Conventos do número 906 em diante a vegetação do meio fio está 
tomando conta da rua  
  
Recolhimento de móveis para descarte na Rua Germano Holman 
esquina Alberto Schneider, Bairro Campestre  
  
DEOLÍ GRÄFF (Req. 204/2022) 
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Req. 204/2022 – Solicita espaço no Expediente da Sessão Ordinária 
de 08/03, para falar sobre:   
  
Tradicionalismo 
Educação 
Saúde 
Cultura 
  
ALEX SCHMITT (Req. 205/2022) 
  
Req. 205/2022 – Solicita espaço para falar sobre os seguintes 
assuntos: 
Covid; 
Economia; 
Revogação; 
Educação. 
 
ADRIANO ROSA (Req. 206, 207, 208 e 211/2022) 
  
Req. 206/2022 - Requer a Secretaria de Obras a retirada da parada de 
ônibus em frente ao terreno na rua Hermes Jaenger ao lado da casa 
de número 88 no bairro Bom Pastor. O proprietário do terreno alega 
que por muitos anos o terreno está para vender pois não consegue 
devido a parada de ônibus em frente ao terreno e até mesmo 
impedindo de fazer uma moradia. 
  
Req. 207/2022 - Requer a Secretaria de Obras a falta de fechaduras 
nas portas do banheiro, falta de botijão de gás na casinha e 
infestação de baratas das câmaras mortuárias. 
  
Req. 208/2022 – Solicita espaço no Expediente para falar sobre:  
Obras 
Iluminação 
Saúde 
  
Req. 211/2022 - Requer a Secretaria de Saúde, a tomar medidas 
cabíveis para melhorar os atendimentos na  UPA pois tivemos 
vários relatos de descansos de atendimento e  demora de crianças e 
idosos. 
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HEITOR LUIZ HOPPE (Req. 212/2022) 
  
Req. 212/2022 – Solicita espaço no expediente para manifestação em 
relação aos assuntos abaixo: 
 Dia Internacional da Mulher; 
Projeto de Lei nº 014 – Reajuste dos Servidores Públicos; 
Posse da Nova Diretoria da CDL Lajeado; 
Serviços de Recuperação de Ruas; 
Hospital Bruno Born; 
Projetos da Ordem do Dia. 
****************************************************************************** 
Sala Presidente Tancredo de Almeida Neves, 08 de março de 2022. 
 
 
 
 
 
 


