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     CÂMARA DE VEREADORES DE LAJEADO 
          Estado do Rio Grande do Sul 

 Sessão Ordinária realizada no dia   05/04/2022 

      BOLETIM Nº  010-02/2022 

               E X P E D I E N T E 

************************************************************************************ 

PODER EXECUTIVO: 
 
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 002/2022 - Altera os arts. 96 e 97 da 
Lei Complementar nº 001, de 23 de março de 2016, que institui o Regime Jurídico 
Único dos Servidores do Município de Lajeado. 
 
PROJETO DE LEI Nº 031-02/2022 - Autoriza a abertura de Crédito Suplementar. 
 
PROJETO DE LEI Nº 032-02/2022 - Autoriza a prorrogação do contrato 
administrativo temporário da servidora que menciona, até o quinto mês após o 
parto. 
 
PROJETO DE LEI Nº 033-02/2022 -Altera a Lei Municipal nº 10.079/2016, e dá 
outras providências. 
 
PROJETO DE LEI Nº 034-02/2022 – Cria vagas de Comissionamentos pela 
Coordenação de Trabalhos (CCT’s) e altera a Lei nº 8.795, de 26 de dezembro de 
2011. 

Of. n° 0121-02/2022 - Resposta ao ofício 101/2022 do vereador Márcio Dal Cin a 
Administração Municipal informa que, por ora, não é possível prestar as 
informações pois as obras demandam a realização de projetos, orçamentos e 
licitação. 

 Of. n° 0122-02/2022 - Resposta ao ofício 014/2022 do vereador Sergio Luiz 
Kniphoff a Administração Municipal esclarece que o Projeto de Lei mencionado 
pelo nobre Vereador foi retirado pelo Líder de Governo e posteriormente 
reenviado como PL 012-02/2022, o qual foi aprovado com emendas e convertido 
na Lei n° 11.319/2022. 

 Of. n° 0093-02/2022 - Resposta ao ofício 033/2022 da vereadora Ana Rita da Silva 
Azambuja e ao ofício 046/2022 do vereador Jones Barbosa da Silva.Em atenção 
ao ofício 033/2022, a Secretaria da Educação (SED) informa que o sistema de 
matrículas e acompanhamento de solicitação de vagas encontra-se em fase de 
implantação nas escolas. A previsão é que o referido sistema já esteja 
implementado no próximo período de matrículas, ainda em 2022. Quanto ao 
ofício 046/2022, a SED informa que até o final de 2021 foram contabilizados 59 
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alunos evadidos na Rede Municipal de Ensino; já em março deste ano, o número 
de evasões registradas passou/para 25, todos com registro na Ficha FICAI (Ficha 
de Comunicação de Aluno Infrequente). 

 Of. n° 0118-02/2022 - Resposta ao ofício 132/2022 do vereador Carlos Eduardo 
Ranzi a Secretaria da Fazenda (SEFA) informa que considerando a metodologia 
do TCE/RS, o gasto com a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino em 2021 
totalizou R$ 62.046.265,08 (25,96%), faltando o valor R$ 10.324.961,69 para 
atingimento do percentual de 30% da Receita Líquida de Impostos e 
Transferências. Parte do resultado se explica pelo incremento da arrecadação 
observado ao longo do ano de 2021, ocasionando uma receita realizada bastante 
superior ao previsto, e também em virtude dos efeitos da pandemia bem como 
da Lei Complementar 173/2020. Em relação à aplicação dos recursos, a Secretaria 
da Educação (SED) informa que os valores serão aplicados na manutenção das 
Escolas Municipais de Educação Infantil, Ensino Fundamental e Projeto Vida, 
assim como em obras e projetos para suprir demandas de vagas nos bairros 
Conventos, São Bento e Jardim do Cedro. 

Of. n° 0115-02/2022 - Resposta aos ofícios 171 e 193/2022 do vereador Lorival 
Ewerling dos Santos Silveira, aos ofícios 172, 173 e 174/2022 do vereador Antônio 
Marcos Schefer, aos ofícios 175, 176, 179, 178 e 192//2022 da vereadora Ana Rita 
da Silva Azambuja, ao ofício 180/2022 do vereador Márcio Dal Cin, aos ofícios 
181, 182 e 183/2022 do vereador Carlos Eduardo Ranzi, ao ofício 184/2022 do 
vereador Jones Barbosa da Silva e ao ofício 191/2022 do vereador Heitor Luiz 
Hoppe a Administração Municipal agradece as indicações e informa que as 
mesmas foram encaminhadas às Secretarias competentes para conhecimento e 
providências cabíveis. 

 Of. nº 0114-02/2022 - Resposta ao ofício 120/2022 do vereador Sergio Luiz 
Kniphoff Secretaria de Planejamento e Urbanismo (SEPLAN) encaminha as 
informações solicitadas por meio da Comunicação Interna nº 42-02/2022. 
*******************************************************************************************
 ANA RITA DA SILVA AZAMBUJA - (Projeto de Lei CM nº 030-02/2022) 
  
- Projeto de Lei CM nº 030-02/2022 – Altera a Lei Municipal nº 10.470/2017, a 
qual dispõe sobre a adoção de logradouros de lazer e cultura, e dá outras 
providências. 
******************************************************************************************* 
 ADRIANO ROSA (Req. 323 e 335/2022) 
  
Req. 323/2022 – Solicita o envio de ofício à Agiluz, para fazer, POR FAVOR, a 
troca de dois postes de iluminação pública, na rua Simão Bolívar, 
aproximadamente ao número 217, no Bairro Santo Antônio. 
  
Req. 335/2022 – Solicita espaço no expediente para manifestação em relação aos 
assuntos abaixo: 
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Obras; 
Limpeza Pública; 
Meio Ambiente; 
Saúde. 
  
ANA RITA DA SILVA AZAMBUJA (Req. 324, 325, 326, 327 e 328/2022) 
  
Req. 324/2022 – Solicita o envio de ofício ao Poder Executivo solicitando se está 
sendo pago o piso nacional aos professores municipais ou se há previsão do 
pagamento. 
  
Req. 325/2022 – Solicita o envio de ofício ao Poder Executivo para que o mesmo 
implemente o programa “Remédio em Casa”. O programa consiste em oferecer 
aos usuários do Sistema Único de Saúde - idosos, pessoas com deficiência, com 
mobilidade reduzida ou portadores de doenças crônicas -, a entrega domiciliar 
de medicamentos de uso contínuo prescritos em tratamento regular. 
  
Req. 326/2022 – Solicita o envio de ofício ao Poder Executivo solicitando a 
elaboração de Plano de Gerenciamento Integrado de Resíduos Orgânicos. 
  
Req. 327/2022 – Solicita o envio de Anteprojeto de Lei (em anexo) ao Poder 
Executivo o qual dispõe sobre a proibição de animais vivos a título de brinde, 
sorteio e outras formas de premiação. 
Tornaram-se comuns em datas comemorativas e eventos a distribuição de 
animais em sorteios, bingos, rifas e afins, especialmente aves, cães, gatos, coelhos 
e peixes.  
Essas práticas vão totalmente na contramão da educação ambiental, da 
conscientização do bem-estar animal e da adoção responsável.  
“Objetificação”, essa é a palavra que resume esse tipo de atitude. Rifar, sortear e 
leiloar animais são práticas exploratórias por diminuírem os animais a uma 
condição que não os pertence: a de objeto usado para atender às vontades 
humanas, quando, na verdade, cada um deles existe por propósitos próprios, não 
para viver e sofrer em função das pessoas.  
Animais são seres sencientes, ou seja, sujeitos de direito, e não devem ser tratados 
como mercadorias. Entregar vidas à sorte caracteriza exploração e desrespeito à 
dignidade animal. Além disso, os animais recebidos como prêmios facilitam e 
incentivam o abandono, já que nem todas as famílias estão preparadas para ter 
um animal de estimação e conscientes de que são seres sencientes, que merecem 
e devem ser respeitados. 
  
Req. 328/2022 – Solicita o envio de Anteprojeto de Lei (em anexo) ao Poder 
Executivo o qual institui o programa de telemedicina na rede pública de saúde 
de Lajeado. 
A telemedicina vem tendo uma importante evolução e consolidação no Brasil 
nestes últimos anos, com a situação vivenciada pela pandemia do Covid-19, 
médicos e pacientes se renderam aos benefícios do atendimento à distância, 
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atualmente os planos de saúde oferecem a opção de consultas remotas, realidade 
também dos médicos particulares.  
Acesso, equidade, qualidade e custo são os principais problemas enfrentados 
pelo sistema único de saúde (SUS), em uma realidade na qual a população se 
apresenta crescentemente longeva e de mudanças nas características de saúde e 
doença, com particular prevalência de doenças crônicas. 
Nesse contexto, a telemedicina vem sendo vista como uma ferramenta 
importantíssima. 
  
LORIVAL EWERLING DOS SANTOS SILVEIRA (Ind. 053) 
  
Solicitamos ao Secretário do Meio Ambiente, que providencie a capina da Rua 
Francisco Oscar Karnal. Na quadra entre a Rua Júlio de Castilhos e Benjamin 
Constant, no Bairro Centro. 
  
Solicitamos à Secretaria de Obras e Serviços Públicos/SEOSP, que providencie o 
conserto das luminárias na ERS 130 nas proximidades do Estádio Alvi Azul.  
  
Solicitamos à Secretaria de Obras e Serviços Públicos/SEOSP e ao Departamento 
de Agricultura, que providencie a colocação de material na pista de caminhada, 
ao redor do Lago dos Dick. 
   
ALEX SCHMITT (Req. 329 e 330/2022) 
 
Req. 329/2022 – Requerer que, com medida de cumprimento da legislação 
vigente, sejam colocados na ordem do dia os seguintes projetos Projetos: 
  
Projeto de Lei CM nº 085-01/2021; 
Projeto de Lei CM nº 086-01/2021; 
Projeto de Lei CM nº 094-01/2021; 
Projeto de resolução nº 001-01/2021; 
Projeto de resolução nº 003-01/2021. 
A Lei Orgânica Municipal, em seu art. 42, estabelece que, a requerimento do 
Vereador, passados 60 dias de tramitação, o projeto de Lei deverá ser incluído na 
ordem do dia. 
  
Req. 330/2022 – Solicita espaço no Expediente da Sessão Ordinária, para falar 
sobre: 
  
Adoção de Parques; 
Entidades; 
Economia; 
Educação. 
  
EDERSON FERNANDO SPOHR (Req. 331 e 334/2022 e Ind. 054) 
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Req. 331/2022 – Requer ao Poder Executivo todos contratos e documentos 
relativos à obra de ampliação do posto de saúde de São Bento, principalmente o 
laudo assinado pelo engenheiro responsável pela obra atestando a segurança de 
todos os usuários do local. 
  
Req. 334/2022 – Solicita espaço para falar no pronunciamento sobre: 
  
Saúde; 
Educação; 
Obras; 
Trânsito; 
Segurança; 
Fiscalização; 
Comércio. 
  
Solicita à Secretaria de Obras o patrolamento e abertura das valetas na rua João 
Balduino Spohr no bairro Floresta. 
 
Solicita à Secretaria de Obras, que seja feito o conserto da calçada de passeio na 
ERS 413, em frente à residência nº 4932, bairro São Bento. A calçada está 
promovendo alto risco de acidente por estar danificada a mais de 18 meses. 
  
Solicita à Secretaria de Obras (Agiluz) a troca da lâmpada na ERS 413, km 5, nº 
8771, bairro São Bento. 
  
Solicita à secretaria do Meio Ambiente, a instalação de uma lixeira na rua Pedro 
Vitor Breitenbach, em frente ao nº 581, bairro Bom Pastor. 
No local existe uma lixeira porém insuficiente pela quantidade de moradores no 
local. 
  
Solicita à secretaria de obras a manutenção e material na rua Ruy Lopes no bairro 
Moinhos D’Água. 
  
Solicita a Secretaria de Obras que seja feita a manutenção da rua Aloysio Lenz, 
bairro Floresta, principalmente a limpeza das valetas; 
  
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 Floresta; 
  
Solicita à Secretaria de obras que abram as valetas da Rua das Petúnias, 124, 
loteamento Alles Gutt, São Bento.  A água ali parada está criando muitos 
mosquitos. 
  
DEOLÍ GRÄFF (Req. 332 e 333/2022) 
  
Req. 332/2022 – Solicita espaço no expediente do dia 05/04, para falar sobre: 
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Política; 
Cultura; 
Trânsito; 
Educação. 
  
Req. 333/2022 – REQUERER que seja enviado ofício à Seplan - Secretaria de 
Planejamento, Urbanismo e Mobilidade, solicitando um estudo sobre a abertura 
da Avenida Alberto Muller, na altura da Rua Sabiá até a Avenida Amazonas, no 
Loteamento Verdes Vales (são em torno de 4 a 5 quadras, conforme mapa do 
local).  
A solicitação se faz necessária tendo em vista que há empreendimentos 
imobiliários projetados e outros em andamento nesta via pública e nas 
imediações. 
  
MOZART PEREIRA LOPES (Req. 336/2022) 
  
Req. 336/2022 – Solicita espaço no expediente para falar sobre: 
  
Obras; 
Educação; 
Saúde. 
  
CARLOS EDUARDO RANZI (Req. 337, 338, 339, 340/2022 e Ind. 055) 
  
Req. 337/2022 – Solicita o envio de ofício à Coordenadoria Regional de Educação 
- 3ª CRE, solicitando qual a previsão de reposição de professores na Escola 
Estadual de Ensino Médio Érico Veríssimo. 
  
Req. 338/2022 – Solicita o envio de ofício à Secretaria do Meio Ambiente, 
solicitando, referente ao recolhimento de lixo de Lajeado: 
Há previsão de alteração do sistema de recolhimento de resíduos? 
Há possibilidade de implantação de Coleta Mecanizada de 
Resíduos Orgânicos e Rejeito (a exemplo dos municípios de Porto Alegre, Canoas 
e Caxias do Sul)? 
  
Req. 339/2022 – Solicita o envio de ofício à Secretaria da Saúde, solicitando o 
motivo de não estar sendo cumprida a Lei n° 10.517/2017, que dispõe sobre a 
divulgação das listagens dos pacientes que aguardam por consultas com 
especialistas, exames e cirurgias na rede pública do Município de Lajeado. 
Importante reforçar que a decisão referente à ADIN Nº 70085258085 (Nº CNJ: 
0039361-82.2021.8.21.7000), foi pela constitucionalidade da referida Lei. 
  
Req. 340/2022 – Solicita envio de ofício à Secretaria de Planejamento, Governança 
e Gestão e à Unidade do Tudo Fácil de Lajeado, solicitando informações sobre o 
funcionamento dos serviços e a previsão de retorno dos atendimentos. 
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Solicita o envio de ofício à Secretaria de Obras, solicitando reparos nos bloquetos 
da Rua Emílio Abichequer, entre os números 37 e 135, no bairro São Cristóvão. 
  
PAULA THOMAS (Req. 341/2022) 
  
Req. 341/2022 – Solicita espaço no expediente para falar sobre: 
  
Saúde Pública; 
Prestação de Serviços; 
Infraestrutura; 
Concessões. 
  
ANTÔNIO MARCOS SCHEFER (Req. 342, 343 e 344/2022 e Ind. 056) 
  
Req. 342/2022 – Solicita o envio de ofício ao Poder Executivo/Sr. Prefeito 
Municipal, SEPLAN-Fiscalização solicitando que seja notificado o proprietário 
do terreno localizado na Rua Ernesto Sinini, proximidades da residência nº147, 
no bairro Conventos, e que sejam tomadas as devidas providências, pois o mato 
está altíssimo no mesmo causando a proliferação de insetos e animais 
peçonhentos. 
  
Req. 343/2022 – Solicita o envio de ofício ao Poder Executivo/Sr. Prefeito 
Municipal/ STHAS/CRAS solicitando que seja informada a esta Casa Legislativa 
o porquê de quando o munícipe faz o Cadastro Único, já não lhes é dado a Folha 
Resumo, tendo em vista que a mesma é utilizada como comprovante de baixa 
renda, para solicitar descontos como no IPTU, e entre outros. 
  
Req. 344/2022 – Solicita Espaço no Expediente da Sessão Plenário para falar sobre 
a manifestação que ocorreu referente a falta de banheiros nas escolas de Ensino 
Fundamental do município desde 2009, como por exemplo a Escola Carlos Fett 
Filho.  
  
Solicito o envio de ofício ao Poder Executivo/Sr. Prefeito Municipal, solicitando: 
  
SEMA: requerendo a colocação de veneno de mosquitos no Probairro I, no bairro 
São Bento. 
  
SAURB: solicitando melhorias como patrolamento e colocação de material na 
Rua Equador e Rua Bernardino Pinto no bairro Morro 25. 
  
SERGIO LUIZ KNIPHOFF (Req. 345/2022) 
  
Req. 345/2022 – Solicita espaço para falar sobre os seguintes temas: 
  
Covid; 
A volta da censura; 
Situação das escolas estaduais em Lajeado; 
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Superávit apresentado pela Prefeitura de Lajeado; 
Cenário político nacional. 
  
MÁRCIO DAL CIN (Req. 346/2022) 
  
Req. 346/2022 – Solicita espaço no expediente do dia 05 de abril de 2022 para falar 
sobre os assuntos descritos a seguir: 
  
Acesso e Mobilidade; 
Educação; 
Governo do Estado. 
  
ISIDORO FORNARI NETO (Req. 347/2022) 
  
Req. 347/2022 – Solicita espaço no expediente para manifestação em relação aos 
assuntos abaixo: 
  
Combate à Dengue na cidade de Lajeado; 
Obras da BR 386/Lajeado; 
Rotatória e melhorias na RS 453; 
Posse da nova diretoria da OAB/Lajeado; 
Audiência Pública/Pedágios. 
  
JONES BARBOSA DA SILVA (VAVÁ) (Req. 348, 349, 350, 351 e 353/2022 e Ind. 
057) 
  
Req. 348/2022 – Solicita espaço no expediente para falar: 
  
Saúde Pública; 
Dengue; 
Limpeza Pública; 
Transporte Público;  
Educação. 
  
Req. 349/2022 – Solicita o envio de ofício ao Executivo que seja feito podas e 
roçadas nas dependências das escolas estaduais no município de Lajeado. As 
mesmas não estão conseguindo manter os serviços mencionados devido a 
precariedade do estado. Por sua vez, buscamos na secretaria de obras de Lajeado 
que a mesma fizesse o referido serviço, mas precisa de autorização do executivo. 
  
Req. 350/2022 – Solicita o envio de ofício à Coordenadoria Regional de Educação 
3ª CRE, solicitando o real motivo que está acarretando no atraso do pagamento 
dos funcionários da área de alimentação das escolas Estaduais de Lajeado. 
  
Req. 351/2022 – Solicita o envio de ofício ao Executivo solicitando de que forma 
proceder em finais de semana com situações referente a animais no município de 
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Lajeado. Famílias tiveram situação de precisar de amparo e não teria encontrado 
um canal de contato 
  
Req. 353/2022 – Solicita o envio de ofício ao Executivo solicitando informação 
sobre de que forma vai ser feita o repasse a Associação de Moradores de Lajeado. 
O questionamento feito pelo centro de apoio se refere a notícia repassada pelos 
meios de comunicação sobre o repasse de $100 mil para cada associação. 
   
Solicita o envio de ofício à Secretaria de Obras para que atenda às seguintes 
demandas. 
 
Solicita o conserto de dois postes, sobre a ponte que liga o bairro Montanha, 
viaduto sobre a RS 130, um ligado direto e o outro sem funcionar. 
    
Solicita a troca de lâmpada na Avenida Presidente Castelo Branco, fundos da 
rodoviária, em frente ao nº 155, Bairro Moinhos. 
 
Solicita troca de lâmpada, na rua João Goulart, em frente ao Pet Shop, quase na 
esquina com a Cristiano Dexheimer, pois a lâmpada está lâmpada queimada, no 
Bairro Campestre.  
           
Solicita a troca de lâmpada queimada, na rua Cristiano Dexheimer, em frente ao 
nº 71, bairro Campestre. 
       
Solicita a troca de lâmpada queimada, na Rua Rosalina Schneider Baron, nº 119, 
lateral do campo, Bairro Campestre. 
 
Solicita a troca de lâmpada na rua Rosalina Schneider Baron, em frente ao nº 164, 
no canto do campo, poste com duas lâmpadas, uma queimada e outra acesa 
direto, no Bairro Campestre. 
 
Solicita a manutenção da lâmpada que está ligada direto Rua Cristiano 
Dexheimer, em frente ao nº 443, Bairro Campestre. 
 
Solicita a troca de lâmpada queimada na rua Cristiano Dexheimer, em frente ao 
nº 403, Bairro Campestre. 
 
Solicita conserto e manutenção da pavimentação, no trevo de entrada do bairro 
Universitário, trevo da gráfica Cometa, Rua Vitória   
             
Solicita o conserto e manutenção da pavimentação da rua Piauí, nº 260, Bairro 
São Cristóvão, conserto do pavimento, pois os paralelepípedos estão 
desnivelados. 
       
Solicita o conserto da pavimentação, pois há declínio e buracos na via, Bairro 
Universitário, em frente ao nº 3895, na Avenida Senador Alberto Pasqualini.  
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Solicita manutenção e conserto da pavimentação na Rua Raymundo A. 
Wiebbelling, Bairro Universitário. 
            
Solicita a troca de lâmpada rua Leopoldo Bruxel, número 90, Bairro Campestre. 
 
Solicita patrolamento e colocação de material na Rua Frederico Henrique 
Dellbrugge, Bairro Jardim do Cedro. 
 
Conserto do pavimento da rua Arno Ritter, trecho compreendido desde a Av. 
Amazonas até a rua Campos Sales- São Cristóvão, Rua Arno Ritter são Cristóvão, 
trecho compreendido entre a rua Marechal Floriano Peixoto, até a rótula da 
Univates na Av. Senador Alberto Pasqualini. 
 
Solicita o envio de ofício à Secretaria de Agricultura para que atenda às seguintes 
demandas:  
 
Solicita a roçada da rua Ernesto Kunz, área verde com vegetação invadindo a via, 
Bairro Olarias. 
   
Solicita recolhimento de lixo verde, na Rua Maria Francisca dos Santos, Bairro 
Morro 25. 
         
Solicita recolhimento de móveis para descarte em frente ao número 3821, Bairro 
universitário, Avenida Senador Alberto Pasqualini.  
 
Solicita roçada e limpeza da área no entorno da parada de ônibus Bairro 
Igrejinha, esquina rua Venâncio Aires com Valmir da Silva. 
   
Roçada de meio fio rua Estrela, Bairro Olarias. 
            
Solicita a limpeza roçada das laterais da rua Maria Francisca dos Santos, Bairro 
Morro 25. 
    
Solicita recolhimento de lixo verde na Rua Maria Francisca dos Santos, esquina 
com a Balduino Drexler, Bairro Morro 25. 
 
Solicita recolhimento de lixo verde rua Arno Ritter, esquina com a Coelho Neto, 
Bairro São Cristóvão. 
    
Solicita recolhimento de lixo verde na Rua Edwino Henrique Becker em frente ao 
nº 34, Bairro Universitário. 
 
Solicita recolhimento de lixo verde na rua Maranhão, nº 247, Bairro Universitário. 
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Solicita o recolhimento de lixo verde na Avenida Paraíba, nº 681, Bairro 
Hidráulica. 
 
Solicita limpeza e roçada de meio fio, na Avenida Paraíba, Bairro Hidráulica. 
 
Solicita limpeza/roçada de meio fio na rua João Afonso Straatmann, Bairro 
Hidráulica. 
 
Solicita limpeza/roçada de meio fio na Rua Santo Inácio, Bairro Hidráulica. 
 
Solicita recolhimento de móveis para descarte junto à lixeira, na calçada da EMEF 
Santo André, rua Afonso Celso. 
 
Solicita Limpeza/roçada meio fio na rua Nilo Peçanha - São Cristóvão. 
 
Solicita Limpeza/roçada meio fio na rua Arno Ritter - São Cristóvão. 
 
Solicita recolhimento de lixo verde na Rua Arno Ritter Esquina com a Coelho 
Neto - São Cristóvão. 
 
Solicita o envio de ofício à Secretaria do Meio Ambiente para que atenda às 
seguintes demandas. 
 
Solicita a troca de lugar de uma lixeira que está junto a placa de nome da rua 
Alfredo Raymundo da Cunha, Bairro Olarias, terreno foi patrolado e lixeira está 
quase em uma vala. 
    
Solicita colocação de lixeira na rua esquina do terreno Irena Schnaider, Bairro 
Campestre, começo da rua, primeira transversal. 
 
Solicita dedetização rua Piauí nº 1111, Bairro Alto do Parque. 
 
Solicita troca da lixeira danificada, Rua Guilherme Henrique Matte, nº 250, Bairro 
Jardim do Cedro, protocolo 8066/2022. 
 
Solicita dedetização no Bairro Planalto, muita água parada e casos de dengue.  
 
Solicita dedetização Bairro Santo André, muitos mosquitos nas residências e boca 
de lobo. 
 
Solicita o envio de ofício ao Departamento de trânsito solicitando a colocação da 
placa de nome de rua, na rua Venâncio Aires, esquina com rua Estrela, bairro 
Olarias, a qual está caída. 
  
Solicita o envio de ofício à Secretaria do Planejamento solicitado que atenda às 
seguintes demandas: 
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Solicita possível notificação para limpeza/roçada terreno ao lado do shopping 
em frente a confeitaria da Fabi conforme protocolo 3703/2022 
 
Solicita possível notificação para limpeza terreno rua João Willibaldo Bergmann, 
conforme protocolo 8705/2022, bairro Conventos 
 
Solicita a possível notificação para limpeza de terreno, rua 11 de junho, número 
99 ao lado da paróquia são Cristóvão conforme protocolo 8493/2022. 
    
Solicita possível notificação para limpeza de terreno rua Maria Lia Feldens ao 
lado do 440, Bairro Jardim do Cedro 8064/2022. 
 
Solicita possível notificação para limpeza de terreno rua Maria lia Feldens ao lado 
331, bairro Jardim do Cedro conforme protocolo 8062 
  
Solicita o envio de ofício à secretaria de obras solicitando recapeamento da Rua 
Getúlio Vargas no seu entroncamento com a Rio Grande do Sul até a, Ligação 
com a rótula na RS 130, Bairro Campestre, a via encontra-se com muitos buracos 
trazendo assim muito perigo para quem usa essa via. Devo salientar que essa via 
se torna um corredor de ônibus que leva o fluxo a 5 bairros de nossa cidade. 
  
MESA DIRETORA (Req. 352/2022) 
  
Req. 352/2022 – Requerer à esta Casa Legislativa a criação de uma Comissão 
Especial da Câmara Municipal de Vereadores de Lajeado para 
revisão   e/ou    Emenda   à   Lei Orgânica Municipal, conforme preconiza o inciso 
I do art. 65 do Regimento Interno. 
******************************************************************************************* 
             Sala Presidente Tancredo de Almeida Neves, 05 de abril de 2022. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


