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     CÂMARA DE VEREADORES DE LAJEADO 
          Estado do Rio Grande do Sul 

 Sessão Ordinária realizada no dia   12/04/2022 

      BOLETIM Nº  011-02/2022 

               E X P E D I E N T E 

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

PODER EXECUTIVO: 
 

PROJETO DE LEI Nº 035-02/2022 - Autoriza a contratação temporária de 
excepcional interesse público de 04 (quatro) Professores Anos Finais – 
Inglês, 01 (um) Professor de Educação Infantil, 01 (um) Nutricionista e de 
01 (um) Assistente Social. 
 

PROJETO DE LEI Nº 036-02/2022 – Autoriza o Poder Executivo a repassar 
recursos financeiros ao Sindicato dos Contadores e Técnicos em 
Contabilidade do Vale do Taquari - RS para a realização do 14º Seminário 
do SINCOVAT. 
 

PROJETO DE LEI Nº 037-02/2022 –Autoriza o Poder Executivo a conceder 
incentivo à empresa Benoit Eletrodomésticos Ltda. 
 

PROJETO DE LEI Nº 038-02/2022 – Cria 01 (uma) vaga de Arquiteto, 03 (três) 
vagas de Assistente Social, 09 (nove) vagas de Auxiliar de Administração 
e 01 (uma) vaga de Psicólogo, altera o anexo I da Lei nº 10.079, de 30 de 
março de 2016, que instituiu o Plano de Carreira dos Servidores do 
Município de Lajeado e dá outras providências. 
 

PROJETO DE LEI Nº 039-02/2022 – Altera o art. 38, revoga incisos dos artigos 
41, 43 e 49 da Lei nº 2.714, de 31 de dezembro de 1973, que Institui o Código 
Tributário do Município de Lajeado e revoga as Leis nº 2.774/74, 
7.474/2005, 10.759/18, 10.886/19 e 11.306/22. 
 

PROJETO DE LEI Nº 040-02/2022 – Autoriza o Poder Executivo Municipal a 
desmembrar, desafetar, alterar localização do lote 09 e dá nova descrição à 
Área de Recreação Pública e Institucional do Loteamento Industrial do 
Município de  Lajeado/RS. 
 
PROJETO DE LEI Nº 041-02/2022 – Altera a Lei Municipal nº 10.079/2016, 
e dá outras providências. 
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PROJETO DE LEI Nº 042-02/2022 – Altera a Lei Municipal nº 10.079/2016, 
e dá outras providências. 
 
PROJETO DE LEI Nº 043-02/2022 – Altera a Lei Municipal nº 10.079/2016, 
e dá outras providências. 
 
PROJETO DE LEI Nº 044-02/2022 – Autoriza o Poder Executivo a realizar 
despesa para custeio de transporte em favor da Associação Lajeado de 
Futsal - ALAF e do Clube Esportivo Lajeadense. 
 

Of. n° 0113-02/2022  -  Resposta ao ofício 104/2022 do vereador Carlos 
Eduardo Ranzi a Procuradoria informa que não possui expediente 
acerca da suposta agressão mencionada. 
Of. n° 0123-02/202 - Resposta ao ofício 1362/2021 do vereador Jones 
Barbosa da Silva, a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos encaminha 
cópia da Cl n° 02-02/2022, com as informações requeridas pelo nobre 
Edil. 
 

Of. n° 0124-02/2022  - Resposta ao ofício 1348/2021 do vereador 
Carlos Eduardo Ranzi em atenção ao ofício acima referido, a 
Secretaria do Planejamento, Urbanismo e Mobilidade (SEPLAN) 
informa que o esboço do Projeto de Lei do Plano de Mobilidade 
Urbana foi enviado à Câmara de Vereadores através do ofício 353-
01/2021. Em virtude disso, a SEPLAN esclarece que está à disposição 
para receber sugestões e manifestações que possam contribuir com 
elaboração do referido Plano. 
 

 Of. n° 0125-02/2022 – Projeto de Lei – elaboração/alteração da Lei n° 
7955/2007.  Poder Executivo está elaborando nova proposta de 
Projeto de Lei para denominação de logradouros públicos. Diante 
disso, encaminhamos em anexo a minuta da propositura para que o 
Poder Legislativo possa encaminhar sugestões, se houver interesse. 
 

 Of. n° 0127-02/2022 - Resposta aos ofícios 205/2022 do vereador 
Lorival Ewerling dos Santos Silveira, aos ofícios 207, 208, 209, 203 e 
163/2022 da vereadora Ana Rita da Silva Azambuja, aos ofícios 217 e 
218/2022 do vereador Antônio Marcos Schefer, aos ofícios 221 e 
222/2022 do vereador Jones Barbosa da Silva, ao ofício 224/2022 do 
vereador Heitor Luiz Hoppe e ao ofício 225/2022 dos vereadores 
Isidoro Fornari Neto e Antônio Marcos Schefer a Administração 
Municipal agradece as indicações e informa que as mesmas foram 
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encaminhadas às Secretarias competentes para conhecimento e 
providências cabíveis. 
 

Of. nº 0128-02/2022  - Resposta ao ofício 128/2022 da vereadora Ana 
Rita da Silva Azambuja Procuradoria Municipal de Lajeado 
encaminha-lhe as informações solicitadas em anexo. 
 

Of. nº 0129-02/2022  - Resposta ao ofício 188/2022 do vereador Jones 
Barbosa da Silva a Secretaria da Educação (SED) informa que a EMEF 
Campestre será ampliada, e que poderá oferecer atendimento no 
contraturno aos seus alunos do pré, primeiro e segundo ano. A 
referida ampliação liberará a oferta de vagas no Projeto Vida 
Campestre, dispensando a necessidade de construção de nova 
Unidade. 
 

Of. nº 0135-02/2022 - Resposta ao ofício 1355/2021 do vereador Carlos 
Eduardo Ranzi a Secretaria de Obras e Serviços Públicos (SEOSP) 
solicita que seja determinado um período específico (dia, semana ou 
mês) para emissão do relatório requisitado. 
 ***************************************************************************** 

ANA RITA DA SILVA AZAMBUJA (Projeto de Lei CM nº 031-
02/2022) 
  
- Projeto de Lei CM nº 031-02/2022 – Institui o Programa “Adote uma 
Nascente”, e dá outras providências.  
****************************************************************************** 
DEOLÍ GRÄFF (Req. 354 e 375/2022) 
  
Req. 354/2022 – Solicita o envio de ofício ao escritório local da RGE 
Sul, localizado na Rodovia ERS 130, Km 38, 2310, Bairro São 
Cristóvão, em Lajeado/RS. O objetivo é solicitar que a agenda de 
corte de árvores sobre as redes de energia, realizada pela RGE, siga o 
cronograma de recolhimento de lixo verde, elaborado pela Secretaria 
do Desenvolvimento Econômico, Turismo e Agricultura (SEDETAG). 
A programação de recolhimento de lixo verde é amplamente 
divulgada nas redes sociais e site oficial da Prefeitura de Lajeado. 
Com a combinação de agendas da RGE e SEDETAG, poderá ser 
evitado o acúmulo de lixo verde sobre vias e calçadas dos bairros de 
Lajeado.  Da mesma forma, solicitamos que, no momento do corte de 
galhos que afetam a rede de energia, a equipe da RGE possa observar 
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o que há por baixo das árvores. Muitas vezes os galhos acabam 
danificando/quebrando outras plantas cultivadas pela comunidade 
de Lajeado.  
  
Req. 375/2022 – Solicita espaço no expediente do dia 05/04, para falar 
sobre: 
Meio Ambiente; 
Cultura; 
Educação. 
  
MÁRCIO DAL CIN (Req. 355/2022) 
  
Req. 355/2022 – Solicita espaço no expediente do dia 12 de abril de 
2022 para falar sobre os assuntos descritos a seguir: 
 
Clube Esportivo Lajeadense; 
Escolas Estaduais; 
APL. 
  
MOZART PEREIRA LOPES (Req. 356/2022) 
  
Req. 356/2022 – Solicita espaço no expediente para falar sobre: 
Obras; 
Educação; 
Saúde. 
  
LORIVAL EWERLING DOS SANTOS SILVEIRA (Req. 357, 358 e 
359/2022 e Ind.058) 
  
Req. 357/2022 - À Companhia Rio Grandense de Saneamento – 
CORSAN, solicitamos que analise a possibilidade de trocar a rede 
d’água no Bairro Praia e São José, pois existe grande volume de 
vazamento.  Os moradores ficam por vários dias sem abastecimento 
de água. 
  
Req. 358/2022 - Parabenizo o Presidente Mário Schimitt pela 
organização do evento na Associação Atlética do Bairro Montanha, 
pelo excelente almoço e demais atividades. 
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Req. 359/2022 - Ao Prefeito Municipal Marcelo Caumo e ao Secretário 
Fabiano Bergmann, solicito que seja construído com urgência 
vestiários com banheiros na quadra do município do Bairro Igrejinha, 
onde funciona uma escolinha de futebol para crianças e adolescentes, 
pois é o mínimo que o município pode oferecer para as crianças e 
adolescentes que participam desse projeto, sendo que essas 
atividades desenvolvidas e acompanhadas são por pessoas 
voluntárias do próprio bairro, que fazem esse trabalho para 
contribuir na educação dessas crianças.    
  
Ao Prefeito Municipal Marcelo Caumo e ao Secretário Fabiano 
Bergmann, que seja consertado buracos que surgiram no espaço onde 
se destina para o deslocamento de pedestre e ciclista na ponte 
Saraquá na Av. Beira Rio. 
  
EDERSON FERNANDO SPOHR (Req. 360/2022 e Ind. 059) 
   
Req. 360/2022 – Solicita espaço para falar no pronunciamento sobre: 
  
Saúde; 
Educação; 
Obras; 
Trânsito; 
Segurança; 
Fiscalização; 
Comércio. 
  
Solicita a Secretaria de Obras, a manutenção da rua Antônio Solleti, a 
mesma possui buracos próximos a creche. 
  
Solicita à Secretaria de Obras, a instalação de tampa de bueiro, 
localizado na rua 1° de Maio, em frente ao posto de Saúde de São 
Bento. O buraco está no meio da calçada de passeio, gerando risco 
sério de acidente aos pedestres. 
 
Solicita à Secretaria de Obras o conserto do asfalto na rua Felipe 
Craidi, nº 59, bairro São Cristóvão. O local possui um buraco 
possivelmente feito pelo encanamento do esgoto ter cedido.  
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Solicita à Secretaria de Obras, a manutenção, bem como, a limpeza 
das valetas, na rua Aloysio Lenz, no bairro Floresta; 
  
Solicita à Agricultura, a limpeza das ruas do Loteamento Spies no 
Bairro São Bento. 
  
Solicita a Secretaria de Obras, a manutenção de parte do calçamento 
na rua Cristiano Grünn, nº 156, bairro Florestal. 
  
ANA RITA DA SILVA AZAMBUJA (Req. 361, 362, 363, 364, 365 e 
366/2022) 
  
Req. 361/2022 – Solicita o envio de ofício ao Poder Executivo que 
estude a possibilidade de implementar a Biblioteca Digital Pública 
Municipal. As Bibliotecas Digitais têm se configurado como um novo 
paradigma no que se refere à democratização do acesso à leitura e à 
informação. Elas apresentam um enorme potencial no sentido de 
superar barreiras geográficas e físicas, uma vez que seu conteúdo 
pode ser acessado a qualquer tempo e em qualquer local, permitindo 
aos seus usuários o acesso online aos seus conteúdos através de 
dispositivos como celulares, tablets, notebooks, dentre outros. Desta 
forma, a disponibilização de plataformas de leitura digital para o 
público é entendida como uma importante ferramenta para a 
construção de políticas públicas de inclusão digital no sentido de 
contribuir para a formação de novos leitores, contribuindo para a 
cidadania destes indivíduos. Neste contexto, a implantação da 
Biblioteca Digital, visa agregar novos leitores ao seu espaço. 
  
Req. 362/2022 – Solicita o envio de Anteprojeto de Lei ao Poder 
Executivo o qual “Autoriza o uso de aplicativo para o transporte de 
servidores e colaboradores da Administração Pública Municipal em 
deslocamentos a trabalho”. A finalidade da utilização de aplicativos 
consiste na substituição gradativa dos aluguéis e compras de veículos 
pela Administração Pública, proporcionando melhoria na oferta de 
serviços de transporte aos servidores, transparência de gastos, 
economia de recursos públicos e maior eficiência através do uso de 
tecnologia.  As corridas devem ser solicitadas por meio de 
plataformas digitais específicas, como aplicativos e sites próprios, 
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ficando restritas a deslocamentos a trabalho, no exercício das 
atribuições do servidor ou colaborador. 
  
Req. 363/2022 – Solicita o envio de ofício ao Poder Executivo e à 
empresa Expresso Azul solicitando que estudem a viabilidade de 
proporcionar o pagamento da tarifa do transporte coletivo por QR 
Code. 
  
Req. 364/2022 – Solicita o envio de proposta (em anexo) que segue ao 
Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente e Saneamento para 
parecer. A proposição “Proíbe a comercialização de animais de 
estimação não esterilizados, microchipados, vermifugados e 
vacinados no Município de Lajeado”. O objetivo é proibir a 
comercialização de cães e gatos de estimação que não estejam: 
esterilizados, microchipados, vermifugados e vacinados. A proibição 
de comercialização antes que o animal tenha completado 120 dias de 
vida é fundamental para respeitar o desmame sem sofrimento, além 
de servir como parâmetro para a aplicação da vacina contra raiva e 
para a castração segura. Condicionar a venda à esterilização e 
vacinação é uma medida eficaz porque garante que o animal 
necessariamente passará por estes procedimentos, já que o 
comprador pode ser displicente e não proporcionar estes cuidados. 
Ressalte-se que o combate à raiva por meio da vacinação é medida de 
saúde pública, enquanto a esterilização é a medida mais eficaz para a 
contenção da superpopulação de animais abandonados e vítimas de 
maus-tratos. Diante de tanto sofrimento de uma quantidade 
assustadora de cães e gatos desamparados, não é possível continuar 
permitindo a reprodução descontrolada. Em relação à exigência de 
microchipagem, trata-se de uma ferramenta importantíssima para 
reduzir abandonos e para permitir a responsabilização de tutores que 
não cumpram com suas obrigações de cuidado com o animal. Obrigar 
que os animais já sejam comercializados com microchip é uma forma 
de garantir a rastreabilidade, evitando-se que posteriormente o tutor 
deixe de implantar o microchip. O microchip reforça as medidas de 
guarda responsável e permite a aplicação da lei em casos de 
negligência, maus-tratos e abandono. Países que conseguiram acabar 
com o abandono de animais, como a Holanda, alcançaram este feito 
através de políticas públicas de manejo de população de cães e gatos, 
com a aplicação de leis rígidas e utilização de programas nacionais de 
registro e identificação, por meio de microchipagem. Portanto, a 
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propositura decorre da necessidade de intervenção em uma série de 
problemas que prejudicam a qualidade de vida dos animais 
comercializados, buscando evitar e coibir a prática de maus-tratos e 
abusos de qualquer natureza. 
  
Req. 365/2022 – Solicita ao Poder Executivo que informe quais as 
opções de destino que o município oferece nos casos de falecimento 
de animais domésticos. 
  
Req. 366/2022 – Solicita ao Poder Executivo que informe qual será o 
serviço a ser realizado pela seguinte contratação: 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 016-02/2022 - PROCESSO 
ADMINISTRATIVO Nº 7512/2022 - CONTRATADA: PEDRO 
HENRIQUE POLI DE FIGUEIREDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE 
ADVOCACIA, CNPJ Nº 45.786.711/0001-71 - VALOR: R$ 156.000,00 
(cento e cinquenta e seis mil reais). 
  
Req. 367/2022 -  Solicita ao Poder Executivo que informe qual será o 
serviço a ser realizado pela seguinte contratação: 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 015-02/2022 - PROCESSO 
ADMINISTRATIVO Nº 7726/2022 - CONTRATADA: TRUKS 
PRODUCOES ARTISTICAS LTDA, CNPJ nº 67.009.456/0001-93 - 
VALOR: R$ 156.000,00 (cento e cinquenta e seis mil reais).    
  
CARLOS EDUARDO RANZI (Req. 368 e 369/2022 e Ind. 060) 
  
Req. 368/2022 – Solicita o envio de ofício à Secretaria de 
Administração, solicitando a relação dos imóveis alugados pela 
Prefeitura, com as seguintes informações: 
Quais os proprietários? 
Qual o custo mensal? 
Qual a localização? 
Qual a utilização/destinação? 
  
Req. 369/2022 – Solicita espaço para falar sobre a Unidade de Pronto 
Atendimento - UPA e limpeza urbana. 
  
Solicita o envio de ofício à Secretaria de Obras e Serviços Públicos, 
solicitando a pavimentação do acesso ao Instituto Federal de 
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Educação, Ciência e Tecnologia, localizado na Rua João Goulart n° 
2150, no Bairro Olarias. 
  
ANTÔNIO MARCOS SCHEFER (Req. 370, 371, 372, 373 e 374/2022 
e Ind. 061) 
        
Req. 370/2022 – Solicita o envio de ofício ao Poder Executivo/Sr. 
Prefeito Municipal/ SED solicitando para que seja informada a esta 
Casa Legislativa qual a previsão para conclusão das obras da EMEI 
localizada no bairro Bom Pastor, tendo em vista a quantidade de 
crianças que a mesma poderá atender quando estiver concluída, 
diminuindo assim a fila de espera. 
  
Req. 371/2022 – Solicita o envio de ofício ao Poder Executivo/Sr. 
Prefeito Municipal/ SED solicitando para que seja estudada a 
possibilidade de construção de uma EMEI no bairro Floresta, tendo 
em vista que o mesmo está crescendo e isso trará tantos benefícios aos 
moradores do mesmo, quanto aos dos bairros em seu entorno. 
  
Req. 372/2022 – Solicita o envio de ofício ao Poder Executivo/Sr. 
Prefeito Municipal, SEAD/SESA, solicitando a contratação de 
médicos como Clínico Geral e Pediatra para atenderem no Posto de 
Saúde do bairros Conservas, pois os pacientes reclamam de estarem 
a aproximadamente 2 meses sem conseguirem consultas no mesmo. 
  
Req. 373/2022 - Solicita o envio de ofício ao Poder Executivo/Sr. 
Prefeito Municipal, SEAD/SESA, solicitando para que seja estudada 
a possibilidade de contratação de mais médicos para atenderem no 
Posto de Saúde do bairros Jardim do Cedro, tendo em vista que os 
pacientes reclamam de terem que aguardar as vezes mais de um mês 
para consultarem, e com essa contratação isso provavelmente 
agilizaria este processo. 
  
Req. 374/2022 – Solicita o envio de ofício ao Poder Executivo/Sr. 
Prefeito Municipal, SEAD/SESA, solicitando para que seja estudada 
a possibilidade de no Posto de Saúde do bairro Montanha seja feito 
um local especializado em atendimentos de urgência cardíacos e 
renais, que atualmente são feitos na UPA, tendo em vista que 
segundo informações que chegaram a este vereador de especialistas 
na área, são procedimentos que demandam muito tempo e vários 
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profissionais e ter um local somente para isso, não beneficiaria 
somente os pacientes que necessitam deste tipo de atendimento mas 
também todos os outros. 
  
Solicita o envio de ofício ao Poder Executivo/Sr. Prefeito Municipal, 
solicitando: 
  
SEMA/SOSUR: solicitando a possibilidade a pedido dos moradores 
da Rua Valdemar Schossler no Bairro Bom Pastor, que seja feita a 
canalização do córrego localizado na mesma, tendo em vista que o 
cheiro está insuportável e que há uma grande proliferação de insetos 
(mosquitos) no local. E também a colocação de veneno para 
mosquitos no local. 
  
SOSUR: solicitando patrolamento e colocação de material na Rua 
Ireno Schena no bairro Planalto 
  
SOSUR: solicitando a colocação de poste e iluminação pública na Rua 
T no bairro Santo Antônio. 
  
SOSUR: reiterando a solicitação de que com URGÊNCIA na Av. 
Pedro Teobaldo Breitenbach, extensão entre o bairro Conventos e o 
bairro Bom Pastor, seja construído um acostamento, pois as pessoas 
precisam andar onde os veículos transitam o que é muito perigoso 
para a segurança de todos.  
   
ALEX SCHMITT (Req. 376/2022) 
  
Req. 376/2022 – Solicita espaço no Expediente da Sessão Ordinária, 
para falar sobre: 
  
Austeridade; 
Economia; 
Educação. 
  
PAULA THOMAS (Req. 379/2022) 
  
Req. 379/2022 – Solicita espaço no expediente para falar sobre: 
  
Saúde; 
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Segurança Pública; 
Cultura/Lazer; 
Educação. 
    
JONES BARBOSA DA SILVA (VAVÁ) (Req. 380 e 381/2022 e Ind. 
062) 
  
Req. 380/2022 – Solicita espaço no expediente para falar: 
  
Saúde Pública; 
Dengue; 
Limpeza Pública; 
Transporte Público;  
Educação. 
  
Req. 381/2022 – Solicita o envio de ofício à Coordenadoria Regional 
de Educação 3ª CRE, solicitando o real motivo da falta de alimentos 
para a merenda das escolas estaduais, diversos os pais que relataram 
a falta de alimentação escolar aos filhos. 
  
Solicita o envio de ofício a Secretária de Obras para que atenda às 
seguintes demandas: 
  
Solicita a troca de lâmpada queimada, na rua R. Paulo J. Schlabitz – 
Montanha, em frente ao nº 284; 
  
Solicita a retirada da parada de ônibus instalada, logo ao lado do 
portão da creche do Jardim do Cedro, está atrapalhando os carros que 
ali estacionam; 
  
Solicita a troca de lâmpada na rua Margarete Cristina, Bairro Bom 
Pastor, o primeiro poste da rua; 
  
Solicita conserto do calçamento na rua Paraíba, Bairro Hidráulica, 
buracos e desníveis na via; 
  
Solicita conserto do calçamento na rua roberto Fleischut, Bairro São 
Cristóvão; 
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Solicita uma manutenção nos postes de luz do parque dos Dick, a 
maioria não está funcionando, deixando o ambiente no escuro; 
  
Solicita conserto de calçamento de vários postes da via com desníveis 
e buracos, na rua João Goulart, trecho desde a rua; 
  
Conserto do calçamento, vários pontos da via com desníveis e 
buracos, na rua João Goulart trecho desde a Rua Juscelino Kubitschek 
até o entroncamento com a rua Presidente Getúlio Vargas – 
Campestre; 
  
Conserto do calçamento, rua Campos Sales, mais precisamente no 
trecho entre as ruas Reinoldo Alberto Hexsel até a esquina com a rua 
Roberto Fleischut - São Cristóvão; 
  
Solicita o envio de ofício a Secretária de Agricultura para que atenda 
às seguintes demandas: 
  
Solicita recolhimento de móveis para descarte na Rua Arthur 
Bernardes, em frente ao nº 52, Bairro São Cristóvão; 
  
Recolhimento lixo verde, na rua Reinoldo Alberto Hexsel, nº 919 - São 
Cristóvão; 
  
Solicita poda de árvore que estão obstruindo o acesso a calçada de 
passeio da Rua Pedro Júlio Dieter, no Bairro Centenário, e toda sua 
extensão; 
  
Recolhimento de lixo verde, rua Alberto Pasqualini em frente ao nº 
3737; 
  
Recolhimento de lixo verde na rua 26 de janeiro em frente ao nº 243, 
fundos do Clube Tiro e Caça, Bairro Hidráulica; 
  
Recolhimento de lixo verde na rua Henrique Becker com rua Agatha, 
Bairro Igrejinha; 
  
Solicita limpeza da calçada da Beira Rio, o mato invadiu as calçadas, 
quase não se vê mais as mesmas; 
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Solicita o envio de ofício a Secretária do Meio Ambiente para que 
atenda às seguintes demandas: 
Solicita dedetização na Avenida Amazonas com rua Ma Floriano 
Peixoto, nos arredores do campo de futebol vegetação alta e acumulo 
de mosquito; 
 
ISIDORO FORNARI NETO (Req. 382 e 383/2022) 
  
Req. 382/2022 – Solicita espaço no expediente para manifestação em 
relação aos assuntos abaixo: 
  
- Novo prédio do INSS 

 - Ações em conjunto da Brigada Militar e Secretaria da Segurança nas 

imediações da Univates no último final de semana. 

 - Comemorações aos 30 anos da Associação Atlética do Bairro 

Montanha. 

Req. 383/2022 – Solicita a Secretaria do Planejamento, Urbanismo e 
Mobilidade (SEPLAN), que estude a possibilidade de manter, junto 
ao Sistema Viário Municipal, o traçado original da Rua Selvino 
Seltenreich, bairro São Bento, apenas com alteração no seu 
alargamento. Encaminho essa solicitação pois já existem loteamentos 
aprovados e construções consolidadas ao longo desse trecho.  
JUSTIFICATIVA: 
O novo Plano Diretor de Lajeado prevê um número maior de vias 
de ligação do Sistema Viário no entorno da referida rua em relação 
ao antigo Sistema Viário do Plano de Diretor de Desenvolvimento 
Integrado (Lei Municipal n° 7650/2006). 
Manutenção do traçado previso apenas com alteração de largura. 
Trecho existente da referida via já encontra-se urbanizado com 
diversas edificações. 
SUGERE-SE 
Desta forma, diante das inúmeras possibilidades de novas vias de 
ligação no entorno, sugere-se a alteração da largura de parte da via 
projetada para:  
Segmento 41-42 (a’ – b’) 

O trecho entre as ERS/130 e a Rua Nuedi Garibotti permanece com a 

largura projetada de 20,00 metros. 

Segmento 41-42 (b’ – c’) 



Página 14 de 15 
 

14,00 metros no trecho já urbanizado corresponde à Rua Selvino 

Seltenreich, com loteamentos registrados (entre as Ruas Nuedi 

Garibotti e Rua Orlando Sieben, incluindo o lote 30 da quadra 330 e 

lote 78 da quadra 331, todos do setor 50). 

16,00 metros no trecho ao oeste da Rua Orlando Sieben (exceto o lote 

30 da quadra 330 e lote 78 da quadra 331, todos do setor 50). 

 

HEITOR LUIZ HOPPE (Req. 384/2022 e Ind. 063) 
 
Req. 384/2022 - Solicita espaço no expediente para se manifestar sobre 
os assuntos abaixo: 
 
Atividades e ações de combate aos mosquitos; 
Ações de orientação, conscientização e fiscalização para disciplinar o 
uso das vias públicas nas proximidades da Univates; 
Serviços de limpeza e roçadas nas vias públicas; 
Sistema de coleta e recolhimento de lixo; 
Projetos da Ordem do Dia; 
Requerimentos do Boletim. 
 
Ind. 063 Solicita o envio de ofício à SECRETARIA DO MEIO 
AMBIENTE – SEMA, solicitando a colocação de mais uma lixeira e 
conserto e fixação da existente, no canteiro Central da Av. Carlos 
Kronhardt, esquina com a ERS 421 – Bairro Conventos. 
JUSTIFICATIVA: 
A lixeira existente não é suficiente para o volume de lixo produzido 
nas propriedades próximas, e, está mal conservada e solta, 
dificultando o acondicionamento adequado dos resíduos, gerando 
seguidas reclamações de lixo espalhado pelo chão e no entorno da 
mesma. 
 
Ind. 063 - Solicita envio de Ofício à Secretaria de Obras e Serviços 
Urbanos, para que esta, providencie na troca ou conserto da lâmpada 
de iluminação pública situada na Oswaldo Mathias Ely, em frente ao 
nº 1150 – no Bairro Montanha. Segundo moradores das imediações há 
muito tempo este ponto está sem iluminação 
 
Ind. 063 Solicita o envio de ofício à SECRETARIA DO MEIO 
AMBIENTE – SEMA, solicitando a colocação de mais uma lixeira e 
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conserto e fixação das existentes, no lado oposto ao nº 617, na Rua 
José Bonifácio – Bairro Hidráulica. 
JUSTIFICATIVA: 
As lixeiras existentes no local não são suficientes para o volume de 
lixo produzido nas propriedades próximas, e, estão mal conservadas 
e soltas, dificultando o acondicionamento adequado dos resíduos, 
gerando seguidas reclamações de lixo espalhado pelo chão e no 
entorno das lixeiras. 
 
ADRIANO ROSA (Req. 385/2022) 
  
Req. 385/2022 – Solicita espaço no expediente para manifestação em 
relação aos assuntos abaixo: 
  
Obras; 
Meio Ambiente; 
Saúde. 
  
COMISSÃO TEMPORÁRIA ESPECIAL DE ACESSIBILIDADE E 
MOBILIDADE (Req. 378/2022) 
  
Req. 378/2022 – Solicita o envio de ofício à Secretaria de 
Administração, solicitando a relação dos imóveis utilizados pelo 
Poder Executivo, que prestam atendimento à comunidade. 
****************************************************************************** 
Sala Presidente Tancredo de Almeida Neves, 12 de abril de 2022 
 
 


