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     CÂMARA DE VEREADORES DE LAJEADO 
          Estado do Rio Grande do Sul 

 Sessão Ordinária realizada no dia   19/04/2022 

      BOLETIM Nº  012-02/2022 

               E X P E D I E N T E 

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

PODER EXECUTIVO: 
 
PROJETO DE LEI Nº 045-02/2022 – Cria 02 vagas de Professor Anos Finais – 
Educação Física e altera a Lei nº 8.795, de 26 de dezembro de 2011. 
 
PROJETO DE LEI Nº 046-02/2022 – Autoriza a concessão de subsídio 
orçamentário à tarifa do transporte público coletivo urbano em razão do estado 
de calamidade pública decorrente da pandemia da COVID-19 e para reduzir os 
impactos do aumento dos insumos e autoriza a abertura de crédito suplementar. 
 
PROJETO DE LEI Nº 047-02/2022 – Autoriza a contratação temporária de 
excepcional interesse público de 10  (dez) Agentes de Combate às Endemias. 
 
PROJETO DE LEI Nº 048-02/2022 – Altera o Anexo da Lei Municipal nº 11.298, 
de 13 de janeiro de 2022, que aprovou o Calendário de Eventos do Município de 
Lajeado para o exercício de 2022. 
 
Of. n° 150-02/2022  -  VETO  INTEGRAL o Projeto de Lei CM nº 009-02/2022, 
que “acrescenta o artigo 26-A à Lei Municipal nº 5840/1996, que institui o Código 
de Posturas”. 
 
Of. n° 0145-02/2022  -  Resposta ao ofício 190/2022 da vereadora Ana Rita da Silva 
Azambuja a Secretaria de Planejamento e Urbanismo (SEPLAN) informa que, 
conforme parecer do Procurador do Município, nos termos do parágrafo único, 
At. 1° da Lei n° 6.766/1979, cabe aos Estados, Distrito Federal e Municípios 
estabelecer normas complementares ao parcelamento do solo nos municípios 
para adequação às particularidades regionais e locais. 
As normas urbanísticas da lei federal são de caráter geral e fixam parâmetros 
mínimos de urbanização da gleba e habitabilidade dos lotes, que pode ser 
complementada com maior rigor pelo município. Nesse sentido, não há 
legalidade na proposta que visa substituir a destinação de áreas institucionais ou 
verdes por reformas, obras, etc. 
  
Of. n° 0146-02/2022 -  Resposta ao ofício 202/2022 do vereador Heitor Luiz 
Hoppe a Secretaria do Meio Ambiente, Saneamento e Sustentabilidade (SEMA) 
informa que o Centro de Controle de Zoonoses E Vetores (CCZV - SEMA) vem 
aplicando inseticida semanalmente em todos os bairros do Município desde 
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outubro de 2021. Também é realizado o controle de larvas a cada 20 dias nos focos 
de mosquito encontrados nas áreas públicas da cidade. 
  
Of. n° 0138-02/2022 - Reitera solicitação enviada através de ofício 036-02/2022 e 
complementa documentação de que não há necessidade de encaminhamento de 
Projeto de Lei no presente caso. O §1° do art. 134 do Plano Diretor (Lei n° 
11.052/2020) assim estabelece: 
"Poderá ser aceita a área pública em outro local, em zona urbana, desde que a 
área seja igual ou maior à devida no empreendimento e seu valor seja 
equivalente, justificado pelo interesse público, mediante parecer positivo do 
CMDU e da Câmara de Vereadores." 
Sendo assim, reforço a necessidade de que o referido parecer seja exarado com a 
brevidade possível, haja vista o empreendimento do loteador depender deste ato 
do Poder Legislativo para ter seguimento. Além disso, em complemento à 
documentação encaminhada junto ao ofício 036-02/2022, a Secretaria do 
Planejamento e Urbanismo envia: 
-Certidão SCI 0190/2022: 
- Ata n° 09-2021 do CMDU; 
- Memoriais Descritivos referentes à matrícula 54.221; 
- Prancha de Retificação de Área e Extinção Parcial de Condomínio - matrícula 
54.221. 
 ****************************************************************************************** 

ESTADUAIS: 
 
 - Secretaria Estadual da Fazenda em atenção ao Ofício 276-01/2021, do Vereador 
Carlos Eduardo Ranzi, que requer a anulação da exigência de apresentação de 
contrato de prestação de serviço de transporte escolar nos pleitos de isenção de 
IPVA, apresento a manifestação expedida pela Receita Estadual desta Pasta:A 
previsão de isenção do IPVA para o transporte escolar está prevista na Lei 
nº  8.115, de 30 de dezembro de 1985, no art. 4°, VII, d: 

Art. 4°- São isentos do imposta 

VII - 0s proprietários de veículos automotores de uso terrestre, em relação: 
d) aos utilizados no transporte escolar 

A mesma está regulamentada no Decreto n° 32.144, de 30 de dezembro de 
1985 (Regulamento do IPVA), no art. 4°, VII, de§11 do mesmo artigo. 

 § 11- Para os fins do disposto no inciso VII, "d", é escolar o transporte de 
estudantes e professores executado mediante contrato entre as partes com 
período de duração regular, efetuado por ônibus, micro-ônibus, furgão ou 
veículos assemelhados, obedecidas as normas estabelecidas pela digo de Trânsito 
Brasileiro e autorizado pelo Poder Público Municipal. 

E por fim, a Instrução Normativa nº 45/98, em seu Capítulo III, item 1.2.2, 
d, remete ao regulamento do IPVA, informando que: 

1.2.2- Nas hipóteses das isenções previstas no RIPVA, art. 4°, o interessado 
deverá apresentar, se relativo: 

d) ao inciso VII, "b", 1, "c ou "d", o Alvará de Tráfego, expedido pela 
Secretaria Municipal dos Transportes ou pelo órgão municipal responsável pelo 
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transporte, além de outros documentos que comprovem o atendimento das 
condições para a isenção prevista na alínea "d" tais como o Termo de Permissão 
ou o contrato de prestação de serviço de transporte escolar; A Receita Estadual, 
para fazer cumprir a aplicação do benefício exclusivamente sobre o segmento 
previsto em lei, busca comprovações disponíveis para oferecer segurança a sua 
decisão. O contrato de prestação de serviço previsto no Regulamento do IPVA e 
na IN n 45/98 é uma dessas comprovações. Após o atendimento de todos os 
requisitos técnicos e legais junto aos municípios e DETRAN-RS, é o contrato de 
prestação de serviço que apresenta a evidência de que o veículo está sendo 
utilizado, a princípio, para o transporte escolar. 

 
 - 3ª Coordenadoria Regional de Educação: Assunto: Ofícios 267-02/2022 de 
autoria do Vereador Carlos Eduardo Ranzi e 273-02/2022 de 06/04/2022 de autoria 
do Vereador Jones Barbosa da Silva, vimos através deste esclarecer os 
questionamentos mencionados nos ofícios acima relacionados:  
A Escola Estadual de Educação Básica Érico Veríssimo, localizada no município 
de Lajeado, está com todas as solicitações de contratação de professores 
atendidas; A empresa terceirizada PURIFY Conservação de Edif. Ltda, 
responsável pela prestação de serviço de Alimentação, contratada pela Secretaria 
de Estado da Educação, está regularizando o pagamento de seus funcionários. 
Ressalta-se que as CREs não têm gerencia sobre as empresas terceirizadas, pois o 
contrato é entre SEDUC e Empresas.  
 
- 3ª Coordenadoria Regional de Educação: Assunto: Ofício 294-02/2022 de autoria 
do Vereador Jones Barbosa da Silva esclarece que não há falta de alimentos para 
a preparação da merenda aos estudantes da rede pública estadual da nossa região 
escolar.  
 
 - ADPERGS  - Associação das Defensoras e dos Defensores Públicos do Rio 

Grande do Sul, informa que no dia 19 de maio será comemorado mais um Dia 

Nacional da Defensoria Pública, seguindo o determinado por meio da Lei nº 

10.448, de 09 de maio de 2002. Diariamente, milhares de gaúchos procuram o 

atendimento da Defensoria Pública, em todo o Estado, nas diversas áreas do 

Direito - família, moradia, saúde, consumidor, criança e adolescente, criminal, 

direitos humanos, violência contra a mulher, ambiental e outras, tendo 

ultrapassado, no último ano, a marca de um milhão de atendimentos. São 

cidadãos que se encontram em situação de vulnerabilidade e necessitam da 

assistência jurídica e jurisdicional da Instituição. Em vários locais do país, a 

iluminação verde (cor da Defensoria Pública) é adotada no mês de maio em 

prédios e monumentos públicos para homenagear estes profissionais e a 

Instituição.Considerando a importância da data e o reconhecimento da 

Instituição, solicitamos que, dos dias 19 a 26 de maio de 2022, seja adotada a cor 

verde na iluminação na Câmara Municipal de Lajeado, dedicando uma semana 

de homenagem à Defensoria Pública. 

****************************************************************************************** 
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ENTIDADES: 
 

 Expresso Azul de Transporte, referente ao Ofício 1344-01/2021 e 140-02/2022, 
Vereador Marcos Schefer na qualidade de concessionária do transporte coletivo 
municipal, vem à presença de Vossa Senhoria, acusar o recebimento dos ofícios 
acima epigrafado, bem como informar que os pedidos foram encaminhado ao 
Departamento de Trânsito de Lajeado para estudo de viabilidade ou em caso de 
determinação de execução em caráter experimental e provisório seja garantido o 
custeio do mesmo pelo Município de Lajeado, de modo a não agravar a situação 
de desequilíbrio da operação. Desta feita, pertinente que as sugestões de 
ampliação de horário sejam acompanhadas de informação detalhada, como 
horário e quantidade de passageiros que postulam o pedido. De qualquer sorte, 
ficamos à disposição para conversar sobre o sistema de transporte coletivo 
urbano. 

****************************************************************************** 
ANA RITA DA SILVA AZAMBUJA- (Projeto de Lei CM nº 032-02/2022) 
 
- Projeto de Lei CM nº 032-02/2022 – Altera a Lei Municipal nº 10.894/2019, que 
disciplina sobre a atuação do Centro de Controle de Zoonoses e Vetores e dispõe 
sobre a criação de políticas de proteção e controle populacional de animais no 
Município de Lajeado. 
 
EDERSON FERNANDO SPOHR- (Projeto de Lei CM nº 033 E 034-02/2022) 
 
- Projeto de Lei CM nº 033-02/2022 – Denomina de rua João Pedro Henz a rua 
“I21”, localizada no Loteamento Morada da Colina, Bairro Floresta - Lajeado. 
 
- Projeto de Lei CM nº 034-02/2022 - Denomina de rua Walmiro Henz a rua 
“A21”, localizada no Loteamento Morada da Colina, Bairro Floresta - Lajeado. 
 
DEOLÍ GRÄFF, PAULA DAIANA THOMAS e CARLOS EDUARDO RANZI 
(Projeto de Lei CM nº 035-02/2022) 
 
- Projeto de Lei CM nº 035-02/2022 – Regulamenta a concessão de títulos 
lajeadenses. 
******************************************************************************************* 
ADRIANO ROSA (Req. 395/2022 e Ind. 064) 
 
Req. 395/2022 – Solicita espaço no expediente para manifestação em relação aos 
assuntos abaixo: 
Obras; 
Saúde. 
 
Solicita à secretaria do Meio Ambiente a colocação de mais uma lixeira na Rua 
Vasco da Gama próximo ao número 126 Cohab de Moinhos rua da creche. 
 
SERGIO LUIZ KNIPHOFF (Req. 386, 387, 388, 389 e 415/2022) 
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Req. 386/2022 – Solicita o envio de ofício ao Poder Executivo Municipal 
perguntando o número atual de agentes epidemiológicos no município de 
Lajeado. 
 
Req. 387/2022 – Solicita o envio de ofício ao Poder Executivo Municipal e ao 
Secretário de Saúde alertando para implementação da Farmácia Solidária no 
nosso município. 
A Secretaria da Saúde (SES) apoia a adesão dos municípios à lei estadual Solidare 
- Farmácia Solidária, que consiste no recebimento de doações de medicamentos 
por parte da comunidade, triagem e realocação dos insumos para a população 
mais vulnerável. A lei 15.339/2019 é de autoria da deputada estadual Fran 
Somensi e até o momento conta com o funcionamento pleno em mais de 20 
municípios. Lembrando que o município de Lajeado já possui a farmácia escola, 
que poderia centralizar o recebimento e a distribuição desses medicamentos. A 
proposta desta lei é muito positiva para a população, tanto para quem tem 
remédios sobrando em casa quanto para quem precisa de tratamentos que, 
muitas vezes, são caros e pouco acessíveis. 
 
Req. 388/2022 – Solicita o envio de ofício ao Poder Executivo Municipal e a 
Secretaria de Educação questionando qual o projeto de contraturno que está em 
funcionamento no Bairro Olarias ou perspectiva de entrar em funcionamento. 
 
Req. 389/2022 – Solicita o envio de ofício ao Poder Executivo Municipal, 
solicitando que seja enviado a essa casa uma cópia de todas as “ordens de 
Serviço” liberadas pelo ordenador de despesas da prefeitura referente à obra do 
viaduto sob a ERS 130 em direção ao Bairro Montanha. 
 
Req. 415/2022 – Solicita espaço no expediente para falar: 
 
Covid; 
Obras no Município; 
Dengue em Lajeado; 
Superávit apresentado pela Prefeitura de Lajeado; 
Cenário político atual. 
 
ALEX SCHMITT (Req. 390/2022) 
 
Req. 390/2022 – Solicita espaço no Expediente da Sessão Ordinária, para falar 
sobre: 
 
Redução de tributos; 
Economia; 
Desburocratização. 
 
MOZART PEREIRA LOPES (Req. 391/2022) 
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Req. 391/2022 – Solicita espaço no expediente para falar sobre: 
 
Obras; 
Educação; 
Saúde. 
 
ANA RITA DA SILVA AZAMBUJA (Req. 392 e 393/2022) 
 
Req. 392/2022 – Solicita o envio de Anteprojeto de Lei ao Poder Executivo e ao 
Conselho Municipal de Educação o qual sugere instituir o Programa Creche 
Domiciliar no Município de Lajeado. 
O Programa visa a regulamentar a atividade das mães crecheiras, entendidas 
como as mulheres que prestam cuidados em seus domicílios, onerosamente, a 
crianças de outras famílias, em turno integral ou no contraturno escolar. 
 
Req. 393/2022 – Solicita o envio de Anteprojeto de Lei ao Poder Executivo, 
instituindo a Estratégia de Promoção da Saúde Menstrual no Município de 
Lajeado. A Estratégia de que trata esta proposta tem por objetivo disponibilizar, 
na rede pública municipal, insumos para a higiene menstrual. 
Poderão ser beneficiárias da Estratégia de Promoção da Saúde Menstrual todas 
as pessoas que menstruam, desde que cadastradas no Cadastro Único para 
Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), com o cumprimento de todos 
critérios estabelecidos no Decreto Federal nº 6.135, de 26 de junho de 2007. 
 
ISIDORO FORNARI NETO (Req. 394 /2022) 
 
Req. 394/2022 – Solicita o envio de ofício ao Poder Executivo/ Secretaria da 
Educação solicitando que se houver a aprovação da emenda ao Projeto de Lei nº 
023-02/2022, que a Secretaria da Educação estude a possibilidade de 
providenciar o transporte dos alunos da rede municipal e estadual para se 
deslocarem das escolas até o Parque do Imigrante durante o evento da Expovale. 
 
LORIVAL EWERLING DOS SANTOS SILVEIRA (Req. 396/2022 e Ind. 065) 
 
Req. 396/2022 - Ao Prefeito, Sr. Marcelo Caumo, Secretaria de Obras e Secretaria 
de Cultura Esporte e Lazer, solicitamos que seja providenciado o término da obra 
da praça de esportes, entre os prédios Novo Tempo I e II no Bairro Santo Antônio, 
pois os moradores estão esperando a conclusão dessa obra. 
 
- Solicitamos roçada e limpeza em toda extensão da Avenida Beira Rio no Bairro 
Conservas e na Rua Rio Grande do Sul no Bairro Santo André. 
 
EDERSON FERNANDO SPOHR (Req. 398/2022 e Ind. 069) 
 
Req. 398/2022 – Solicita espaço para falar no pronunciamento sobre: 
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Saúde; 
Educação; 
Obras; 
Trânsito; 
Segurança; 
Fiscalização; 
Comércio. 
 
Solicita o envio de ofício ao Chefe do Poder Executivo as seguintes providências: 
 
Solicito à Secretaria de Obras a mudança da lixeira na rua Dalton De Bem Stumpf, 
715, para rua Leopoldo Alberto Matte, sendo essa a rua lateral ao prédio. 
 
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 em 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, 59, bairro 
São Cristóvão. O local possui um buraco possivelmente feito pelo encanamento 
do esgoto ter cedido. 
 
Solicita a Secretaria de Obras a manutenção de parte do calçamento na rua 
Cristiano Grünn, nº 156, bairro Florestal. 
 
Solicito à Secretaria de Obras a capina e a limpeza da rua Santos Filho nas 
imediações do banco Sicredi. 
 
Solicito à Secretaria de Obras a troca de lâmpada na ERS 413, KM 5, n° 8771, 
bairro São Bento. 
 
DEOLÍ GRÄFF (Req. 399/2022) 
 
Req. 399/2022 – Solicita espaço no expediente do dia 19/04, para falar sobre: 
 
Meio Ambiente; 
Cultura; 
Educação. 
 
PAULA THOMAS (Req. 400/2022) 
 
Req. 400/2022 – Solicita espaço no expediente para falar sobre: 
 
Desenvolvimento; 
Saúde; 
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Segurança Pública; 
Infraestrutura; 
Educação. 
 
CARLOS EDUARDO RANZI (Req. 401, 402, 403 e 404/2022 e Ind. 066) 
 
Req. 401/2022 – Solicita o envio de ofício à Secretaria de Obras e Serviços 
Públicos, solicitando novamente, conforme descrito no ofício n° 1355/2021, o 
relatório de entrada de caminhões no parque de máquinas, com as suas 
respectivas placas, desde o ano de 2019 até o momento, mês a mês. 
 
Req. 402/2022 – Solicita o envio de ofício à Secretaria de Obras e Serviços 
Públicos, solicitando a conclusão da pavimentação na Rua Ludwig Rudolph 
Ewald, no Bairro Moinhos 
 
Req. 403/2022 – Solicita espaço para falar sobre a Unidade Escolar Pró Infância 
Bom Pastor e a Unidade de Pronto Atendimento -UPA. 
 
Req. 404/2022 – Solicita o envio de ofício ao Sindicato dos Professores Municipais, 
solicitando informações atuais a respeito da sindicância investigatória, que trata 
sobre a dívida do Sindicato dos Professores Municipais junto à Unimed. 
 
Solicita o envio de ofício ao Departamento de Trânsito, solicitando a pintura da 
faixa de pedestre localizada na Rua João Luiz da Rocha, ao lado do Posto do Arco. 
 
ANTÔNIO MARCOS SCHEFER (Req. 405, 406, 407, 408, 409 e 410 /2022 e Ind. 
067) 
 
Req. 405/2022 – Solicita o envio de ofício ao Poder Executivo/ Prefeito 
Municipal/Expresso Azul de Transporte SA solicitando a pedido dos moradores 
a possibilidade de ser colocada uma linha que faça o trajeto da Rua José Franz no 
bairro Conventos até a Av. Benjamin Constant no bairro Centro. 
 
Req. 406/2022 – Solicita o envio de ofício ao Poder Executivo/Sr. Prefeito 
municipal/ SEAD/ SECEL solicitando que seja estudada a possibilidade de 
disponibilização de algum local, onde os vendedores ambulantes existentes no 
município, sejam eles, autônomos, indígenas ou estrangeiros, tenham algum 
lugar para vender as suas mercadorias, o que traria muitos benefícios a todos, 
tendo em vista que atualmente as pessoas estão acomodadas em esquinas, em 
frente a lojas, o que acaba sendo ruim para todas as partes. 
 
Req. 407/2022 – Solicita o envio de ofício ao Poder Executivo/Sr. Prefeito 
municipal/ SEAD/ SECEL/SEOSP solicitando que seja estudada a pedido das 
utilizadoras a possibilidade de construção de um banheiro para o Clube de Mães 
do bairro Morro 25, separado do existente no ginásio, para que as mesmas 
durante as suas reuniões tenham um local mais adequado para utilizar. 
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Req. 408/2022 - Solicita o envio de ofício ao Poder Executivo/Sr. Prefeito 
Municipal, SEPLAN-Fiscalização solicitando que sejam notificados os 
proprietários dos terrenos localizados por quase toda a extensão da Rua Hugo 
Jacob Matte no bairro São Bento, pois são inúmeras as reclamações dos demais 
moradores. 
 
Req. 409/2022 – Solicita o envio de ofício ao Poder Executivo/Sr. Prefeito 
Municipal, SEPLAN-Fiscalização solicitando que seja notificado o proprietário 
do terreno localizado na interseção entre a Rua Maurício Cardoso com a Rua 
Almirante Barroso no bairro São Cristóvão, pois o mato está altíssimo. 
 
Req. 410/2022 – Solicita o envio de ofício ao Poder Executivo/Sr. Prefeito 
Municipal, SEPLAN-Trânsito solicitando que seja estudada a possibilidade de 
colocação de mais um acesso do bairro São Cristóvão a Av. Benjamin Constant, 
tendo em vista que isso melhoraria muito o fluxo de trânsito dos veículos que 
precisam fazer este trajeto, trazendo assim benefícios a todos. 
 
Solicita o envio de ofício ao Poder Executivo/Sr. Prefeito Municipal, solicitando: 
 
SAURB: solicitando limpeza e roçada nos endereços citados abaixo, pois o mato 
está altíssimo nestes locais. 
Na Rua Ernesto Zanini no bairro Conventos. 
No loteamento Monte Olimpo, principalmente na Rua Astor Rosigh no bairro 
Bom Pastor. 
Na Av. Beira Rio no bairro Conservas. 
 
SEOSP/SED: Solicitando com URGÊNCIA a colocação de cercas no entorno da 
EMEF São José de Conventos, tendo em vista que a falta da mesma, é um perigo 
à segurança das crianças que estudam no local. 
 
SEOSP: solicitando melhorias na boca de lobo localizada na Rua Otto Heineck, 
proximidades da residência nº73 no bairro Universitário, pois a mesma encontra-
se entupida. 
SEOSP: solicitando melhorias nas calçadas de passeio localizadas na Rua Júlio de 
Castilhos, no Centro, pois podem ocorrer acidentes, devido ao estado precário 
que as mesmas se encontram. 
 
SEPLAN / Trânsito para que realizem a pintura da faixa de segurança na Rua 
Júlio de Castilhos nas proximidades da Sorvebom no bairro Centro. 
 
SEPLAN / Trânsito solicitando a pedido dos comerciantes a recolocação do 
estacionamento de motos que existia na Av. Senador Alberto Pasqualini, 
interseção com a Rua Júlio de Castilhos, em frente a Subway. 
 
MÁRCIO DAL CIN (Req. 412, 413, 414/2022 e Ind. 068) 
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Req. 412/2022 – Solicita espaço no expediente do dia 12 de abril de 2022 para falar 
sobre os assuntos descritos a seguir: 
 
Acessibilidade e Mobilidade; 
Projetos de obras; 
Educação – Escolas. 
 
Req. 413/2022 – Solicita o envio de ofício à Secretaria Municipal da saúde de 
Lajeado, Departamento de Vigilância Ambiental, para que seja realizado a 
aplicação de inseticida para mosquitos, pernilongos e dengue, situado na Rua 
Parque Ney Arruda, fundos da Escola Estadual Castelo Branco. 
 
Req. 414/2022 – Solicita o envio de ofício à Secretaria Municipal da Saúde de 
Lajeado, Departamento de Vigilância Ambiental, para que seja realizado a 
aplicação de inseticida para mosquitos, borrachudos, pernilongos e dengue, 
situado na Rua Padre Theodoro Amstad. 
 
Solicita o envio de ofício a Secretaria do Planejamento e Urbanismo de Lajeado, 
para que seja tomada as medidas cabíveis e necessárias no sentido de realizar o 
SERVIÇO DE ROÇADA E LIMPEZA situado na Rua Georg Heinrich Ritter, 
bairro Bom Pastor, conforme foto anexa. 
Esta demanda é a pedido dos moradores, tendo em vista o surgimento de cobras, 
ratos, baratas e insetos. 
 
Solicita o envio de ofício à Secretaria de Obras e Serviços de Lajeado, para realizar 
o conserto do CALÇAMENTO, situado na Rua Dr. Roberto Fleischhut, próximo 
aos números 711 e 701, bairro São Cristóvão. 
 
HEITOR LUIZ HOPPE (Req. 416, 417 e 418/2022) 
 
Req. 416/2022 -  Solicita o envio de Ofício à Secretaria de Administração e à 
Secretaria do Trabalho, Habitação e Assistência Social, sugerindo um estudo de 
viabilidade para a transferência da casa de passagem “Abrigo São Chico”, 
localizado na Rua Pontes Filho, esquina com a Rua Waldemar Ely, no Bairro 
Florestal, para outro local, numa área maior e mais isolada, bem como a criação 
e implantação de programas e atividades de ocupação e ressocialização das 
pessoas abrigadas. 
JUSTIFICATIVA: 
Após a instalação deste abrigo no endereço atual, aumentaram muito as 
reclamações de transtornos e danos ao patrimônio público e de terceiros, nas 
proximidades; 
Os cemitérios localizados nas proximidades sofrem constantes invasões e 
danos, também aumentados após a instalação da casa de passagem no endereço 
atual; 
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Com a instalação do abrigo numa área maior e mais isolada, aumentaria muito 
a possibilidade de criar programas e atividades de ocupação e ressocialização 
dos abrigados e reduziria em muito a circulação dos mesmos; 
 
Req. 417/2022 – Solicita o envio de Ofício para a Sra. Catiana Lanius, Bióloga e 
Coordenadora da Vigilância Ambiental, vinculada à Secretaria da Saúde do 
Município de Lajeado, convidando a mesma para usar a “Tribuna Livre” da 
Câmara de Vereadores, para oportunizar a Servidora a trazer informações e 
orientações em relação as ações e atividades de prevenção e combate à 
proliferação de mosquitos em nosso município. 
 
Req. 418/2022 – Solicita espaço no expediente da Sessão Ordinária da Câmara de 
Vereadores do dia 19.04.2022, para manifestação em relação aos assuntos abaixo: 
 
Expedientes do Boletim; 
Projetos da Ordem do Dia. 
 
COMISSÃO TEMPORÁRIA ESPECIAL DE ACESSIBILIDADE E 
MOBILIDADE (Req. 411/2022) 
 
Req. 411/2022 – Solicita o envio de ofício ao o Juiz Diretor do Foro da Comarca 
de Lajeado/RS, solicitando que seja remetido a lista de todos os processos 
judiciais de Ação Popular, Ação Civil Pública e demais ações referentes à 
Acessibilidade e Mobilidade no Município de Lajeado. 
Considerando que foi criada nesta Casa Legislativa a Comissão Especial 
Temporária de Acessibilidade e Mobilidade, conforme Resolução nº 2.785 de 24 
de fevereiro de 2022. 
******************************************************************************************* 
               Sala Presidente Tancredo de Almeida Neves, 19 de abril de 2022 
 
 
 


