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     CÂMARA DE VEREADORES DE LAJEADO 
          Estado do Rio Grande do Sul 

 Sessão Ordinária realizada no dia   26/04/2022 

      BOLETIM Nº  013-02/2022 

               E X P E D I E N T E 

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

PODER EXECUTIVO: 
 

PROJETO DE LEI Nº 049-02/2022 – Autoriza o Município de Lajeado 
a doar um terreno urbano para João Pedro dos Santos e a receber em 
doação um terreno urbano de propriedade de João Pedro dos Santos. 

Of. n° 0149-02/2022 - Resposta ao ofício 260/2022 do Vereador 
Adriano Rosa dos Santos, ao ofício 257/2022 do vereador Lorival 
Ewerling dos Santos Silveira, aos ofícios 262, 263, 264 e 265/2022 da 
vereadora Ana Rita da Silva Azambuja, ao ofício 270/2022 do 
vereador Antônio Marcos Schefer, e ao ofício 272/2022 do vereador 
Jones Barbosa da Silva, a Administração Municipal agradece as 
indicações e informa que as mesmas foram encaminhadas às 
Secretarias competentes para conhecimento e providências cabíveis. 

  Of. n° 0147-02/2022 - Resposta ao ofício 146/2022 do vereador Sergio 
Luiz Kniphoff, a Coordenadoria Especial de Captação de Recursos e 
Projetos Especiais informa que todos as informações referentes ao 
contrato mencionado, inclusive as Ordens de Serviço, podem ser 
consultadas no Portal.  

Of. n° 0144-02/2022 - Resposta ao ofício 155/2022 do vereador Carlos 
Eduardo Ranzi, a Secretaria da Saúde (SESA) informa que existe 
previsão de contratação de mais médicos para atendimento nas 
Unidades de Saúde do Município, bem como na UPA. Quanto às 
soluções a serem adotadas para redução nas filas de espera para 
consultas com especialistas, a SESA solicita que o questionamento 
seja direcionado a 16ª Coordenadoria Regional de Saúde, responsável 
pela gestão de contas do Estado 
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Of. n° 0130-02/2022 - Resposta ao ofício 1351/2021 do vereador Carlos 
Eduardo Ranzi, a Secretaria do Planejamento, Urbanismo e 
Mobilidade (SEPLAN) informa que está sendo elaborado projeto de 
parada de ônibus para a Av. Benjamin Constant, de forma que atenda 
adequadamente a demanda de usuários do transporte público. 

Of. n° 0139-02/2022 - Resposta aos ofícios 185, 186, 187 e 189/2022 do 
vereador Jones Barbosa da Silva. Em atenção ao ofício 185/2022, a 
Secretaria do Meio Ambiente, Saneamento e Sustentabilidade 
(SEMA) informa que a metragem de limpeza pública realizada 
mensalmente é bastante variável, dependendo do clima, demanda e 
necessidade. Em relação ao ofício 186/2022, a SEMA informa que 
para o primeiro semestre deste ano foi empenhado o valor de R$ 
790.000,00 (setecentos e noventa mil reais). Quanto ao ofício 
187/2022, a SEMA informa que o contrato vigente prevê a metragem 
máxima de 1.500.000m² anuais. Já em relação ao ofício 189/2022, a 
SEMA informa que o número de funcionários que prestam serviços 
de limpeza pública são estipulados em contrato. Ainda, os empenhos 
e contratos podem ser consultados no Portal da Transparência. 
****************************************************************************** 
CARLOS EDUARDO RANZI, MOZART PEREIRA LOPES e 
MARCELO XAVIER DO AMARAL (Projeto de Lei CM nº036 -
02/2022) 
  
- Projeto de Lei CM nº 036-02/2022 – Concede o Título de Cidadã 
Lajeadense à Senhora Carmen Regina Pereira Cardoso. 
 
MÁRCIO DAL CIN ( Projeto de Lei CM nº 037-02/2022)  
 
- Projeto de Lei CM nº 037-02/2022 Autoriza o Profissional de 
Enfermagem a implantação da classificação de Risco e Manejo do 
paciente com suspeita de Dengue. 
****************************************************************************** 
ADRIANO ROSA (Req. 419, 420 e 429/2022) 
 
Req. 419/2022 – Solicita à secretaria da saúde, vigilância Ambiental a 
dedetização da área verde na Rua Emílio Haas, fundos da casa de 
número 281. 
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Req. 420/2022 – Solicita a secretaria do planejamento, Urbanismo e 
Mobiliado (SEPLAN) 
Para tomar as devidas providências sobre a fossa que está vazando a 
céu aberto na rua Antônio Silvestre Arenhart com esquina da rua 
Emílio Haas. 
  
Req. 429/2022 - Solicita espaço no expediente para manifestação em 
relação aos assuntos abaixo: 
  
Obras; 
Saúde; 
Limpeza Pública; 
Meio Ambiente. 
  
Solicita à secretaria do Meio Ambiente a limpeza do Arroio Lajeado 
pois está com situação crítica. 
  
MOZART PEREIRA LOPES (Req. 421/2022) 
  
Req. 421/2022 – Solicita espaço no expediente para falar sobre: 
  
Obras; 
Educação; 
Saúde. 
  
LORIVAL EWERLING DOS SANTOS SILVEIRA (Req. 422 e 
423/2022) 
  
Req. 422/2022 - Solicitamos à Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, 
para que providencie o calçamento da Rua: Pedro Matte do Bairro 
Floresta, pois é essa rua que tem acesso ao colégio Pedro Welter. Em 
dias de chuva tem muito barro e quando seco muita poeira.   
  
Req. 423/2022 - Solicitamos à Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, 
para que providencie a conclusão do ginásio da Praça de esportes do 
Bairro Olarias, pois aquela comunidade já está há bastante tempo 
esperando para conseguirem praticar esportes. 
  
ANA RITA DA SILVA AZAMBUJA (Req. 424, 425, 426 e 427/2022) 
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Req. 424/2022 – Solicita o envio de ofício ao Poder Executivo para que 
seja estudada a possibilidade de instituir o “banco de doação de 
medicamentos”.  Este local servirá para atender as necessidades de 
pessoas que precisam de medicamentos e muitas vezes não 
encontram na farmácia municipal ou não têm condições financeiras 
de adquiri-los. É comum muitas pessoas guardarem a sobra de 
medicamentos em suas casas, mesmo sem precisar utilizá-los. 
Com um programa municipal que gerencie essas doações é possível 
estabelecermos uma finalidade justa e evitar o desperdício destas 
medicações que podem ser utilizadas por outras pessoas. A 
classificação, verificação de prazos de validade, organização e 
distribuição dos medicamentos, deverão ser desempenhados por 
profissionais da área de farmácia. Para a retirada do medicamento, o 
usuário terá que apresentar receita médica original emitida pela rede 
municipal de saúde. 
  
Req. 425/2022 – Solicita o envio de ofício à Secretaria do Meio 
Ambiente, Saneamento e Sustentabilidade e ao Departamento de 
Trânsito, solicitando que realizem cadastramento de proprietários, 
carroças e equinos bem como o emplacamento dos veículos de tração 
animal para circulação dentro do perímetro urbano. Através do 
cadastramento é possível monitorar, orientar e coibir atos de maus-
tratos aos animais bem como organizar o trabalho de reciclagem de 
materiais. Solicito ainda que seja estudada a possibilidade de criar 
uma alternativa aos veículos de tração animal para transporte de 
materiais no perímetro urbano, proporcionando a substituição destes 
veículos por outros que não necessite de tração animal, para que 
gradativamente tenhamos menos animais sendo utilizados para este 
fim até o dia que Lajeado não tenha mais veículos de tração animal 
para transporte de materiais no perímetro urbano. 
  
Req. 426/2022 – Solicita o envio de ofício ao Poder Executivo 
solicitando que estabeleça termo de credenciamento para realizar a 
guarda de animais de grande porte quando encontrados soltos em 
vias e logradouros públicos. Os animais devem ser encaminhados a 
um tutor credenciado, onde serão registrados e examinados, 
recebendo tratamento veterinário quando necessário. Ao ser 
recolhido, deverá ser lavrada ficha técnica do animal, com as 
características (espécie, raça, gênero, pelagem, cor e demais sinais 
identificadores, bem como data e local onde o animal foi recolhido). 
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Aos proprietários dos animais deverá ser concedido prazo de sete 
dias para resgatar os animais, mediante o pagamento de taxas, e 
comprovação da posse do animal. Do contrário o animal passa a 
posse do tutor, conforme determinado e não gerando gastos ao 
município. 
  
Req. 427/2022 – Solicita envio de Anteprojeto de Lei ao Poder 
Executivo e ao Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente e 
Saneamento - CONDEMAS, para que o mesmo seja estudado e 
posteriormente encaminhado à apreciação da Câmara de Vereadores. 
O Anteprojeto de Lei “Institui o Programa de Retirada de Circulação 
dos Veículos de Tração Animal, Inclusão Produtiva e 
Desenvolvimento Socioambiental do Município de Lajeado, e dá 
outras providências”.  A proposta tem o objetivo de garantir 
alternativas de trabalho aos condutores de carroças, que dependem 
da reciclagem de resíduos sólidos, além de evitar os maus-tratos dos 
cavalos utilizados nos veículos. A iniciativa consiste em 
disponibilizar auxílios econômico, social e material aos condutores 
que aderirem ao projeto, mediante a entrega do veículo e do animal. 
Em contrapartida, essas pessoas receberão um benefício mensal, além 
de cestas básicas e passagens de ônibus em caso de participação em 
cursos de qualificação profissional ou no Ensino de Jovens e Adultos 
(EJA). Também serão entregues triciclos com carretas para reciclagem 
ou jardinagem. Já os cavalos serão acolhidos pelo Município e 
encaminhados para adoções responsáveis. 
Auxílio econômico  
O amparo econômico será concedido em parcelas mensais e 
sucessivas, pelo prazo de seis meses, prorrogáveis por igual período, 
mediante o cumprimento das regras estabelecidas na legislação e no 
regulamento do programa. O pagamento e os respectivos créditos 
deverão ser utilizados exclusivamente para a aquisição de 
alimentação, medicamentos, gás de cozinha, mantimentos para 
animais de estimação e higiene pessoal. 
Auxílio social 
O amparo social consistirá no fornecimento, pelo prazo de seis meses, 
prorrogáveis por igual período, de cestas básicas e passagens de 
ônibus aos condutores que efetivarem sua matrícula em cursos 
profissionalizantes ou no EJA, disponibilizados pela Prefeitura de 
forma gratuita. 
Auxílio material 
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Os condutores receberão triciclos com carreta para trabalhar 
vinculados às cooperativas de reciclagem ou de forma autônoma. A 
manutenção dos veículos ficará a cargo de cada condutor que aderir 
ao Programa. 
Cabe destacar que legislação semelhante a esta já é realidade no 
município de Canoas - Lei º 6.494/2021 - e integra o Programa Canoas 
do Bem. 
  
ALEX SCHMITT (Req. 428/2022) 
  
Req. 428/2022 – Solicita espaço no Expediente da Sessão Ordinária, 
para falar sobre: 
  
Redução de tributos; 
Economia; 
Desburocratização. 
  
MÁRCIO DAL CIN (Req. 430/2022) 
  
Req. 430/2022 – Solicita espaço no expediente do dia 26 de abril de 
2022 para falar sobre os assuntos descritos a seguir: 
  
Acessibilidade e Mobilidade; 
Jornada da Alimentação; 
Saúde Pública. 
  
PAULA THOMAS (Req. 431/2022) 
  
Req. 431/2022 – Solicita espaço no expediente para falar sobre: 
 
Economia; 
Educação; 
Meio ambiente; 
Esporte; 
Ações sociais; 
Saúde; 
Segurança pública. 
  
CARLOS EDUARDO RANZI (Req. 432, 433, 434 e 435/2022) 
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Req. 432/2022 – Solicita o envio de ofício ao Poder Executivo, 
solicitando que sejam elencados os servidores que completaram 
triênios nos anos de 2020 e 2021. 
  
Req. 433/2022 – Solicita o envio de ofício ao Poder Executivo, 
solicitando que informe a atual situação dos Planos de Prevenção 
Contra Incêndio (PPCI) das Escolas Municipais de Educação Infantil 
e Escolas Municipais de Ensino Fundamental. 
  
Req. 434/2022 – Solicita o envio de ofício ao Poder Executivo, 
solicitando a situação atual da licitação para contratação de serviços 
de coleta e transporte de resíduos sólidos e coleta seletiva. 
  
Req. 435/2022 – Solicita espaço para falar sobre a Unidade de Pronto 
Atendimento - UPA. 
  
ANTÔNIO MARCOS SCHEFER (Req. 437 e 438/2022 e Ind. 072) 
  
Req. 437/2022 – Solicita o envio de ofício ao Poder Executivo/Sr. 
Prefeito Municipal/ SESA solicitando para que seja revista a forma 
como estão sendo distribuídos os atendimentos dos pacientes que são 
encaminhados dos Postos de Saúde para a UNIVATES, tendo em 
vista que o centro da reclamação é que não estão sendo feitos 
agendamentos e os únicos horários disponíveis são pela manhã. 
  
Req. 438/2022 – Solicita o envio de ofício ao Poder Executivo/Sr. 
Prefeito Municipal, SEPLAN-Fiscalização solicitando que sejam 
notificados os proprietários dos terrenos citados abaixo, e que sejam 
tomadas as devidas providências quanto ao mato que está altíssimo 
nesses locais. 
  
Rua Paraíba, em frente à EEEF Cândido Veloso no bairro Hidráulica. 
Rua Alípio Plack no bairro Conventos. 
  
Solicita o envio de ofício ao Poder Executivo/Sr. Prefeito Municipal, 
solicitando: 
  
SEMA: solicitando a poda de árvores de aroeira localizadas na EMEF 
Campestre, tendo em vista que por possuir substâncias causadores 
de dermatite alérgica em pessoas sensíveis, ela é perigosa para a 
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saúde das crianças que frequentam o local, pois podem causar uma 
dermatite de contato caracterizada por vermelhidão, coceira e até 
bolhas durante vários dias em quem se aproximar das mesmas.  
  
SEOSP: solicitando melhorias nas calçadas de passeio da Av. 
Benjamin Constant nas proximidades do Hospital Bruno Born no 
bairro Centro.  
  
SOSUR: solicitando a colocação de bancos de assento na Rua Carlos 
Von Koseritz em frente ao Pronto Atendimento no bairro Centro, pois 
muitos pacientes reclamam de não ter onde sentar para poder 
aguardar as Vans e táxis após receberem atendimento no Hospital 
Bruno Born. 
  
SOSUR: solicitando melhorias na boca de lobo localizada em frente 
ao Pronto Atendimento do Hospital Bruno Born, pois as pessoas 
reclamam do intenso mau cheiro que vem do mesmo.  
  
SEMA: requerendo a colocação de veneno de mosquitos no bairro 
Olarias. 
  
SAURB: solicitando limpeza e roçada na pracinha e demais ruas 
localizadas no bairro Hidráulica, pois o mato está altíssimo nas 
mesmas. 
  
EDERSON FERNANDO SPOHR (Req. 439/2022 e Ind.071) 
  
Req. 439/2022 – Solicita espaço para falar no pronunciamento sobre: 
  
Saúde; 
Educação; 
Obras; 
Trânsito; 
Segurança; 
Fiscalização; 
Comércio. 
  
Solicita à Secretaria de Obras a troca de lâmpada na rua Osvino 
Neumann, 524, bairro Bom Pastor. 
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Solicita à Secretaria de Obras a manutenção da rua Osvino Neumann, 
bairro Bom Pastor. 
  
Solicita à Secretaria do Meio Ambiente a instalação de uma nova 
lixeira na esquina da rua Felipe Schneider com a rua Osvino 
Neumann, pois a mesma não suporta a quantidade de lixo. 
  
Solicitaa à Secretaria de Obras a mudança da lixeira na rua Dalton De 
Bem Stumpf, 715, para rua Leopoldo Alberto Matte, B. Moinhos 
D´Água, sendo essa a rua lateral ao prédio. 
  
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 a manutenção da rua Ruy Lopes, B. 
Moinhos D´Água. 
  
Solicita à Secretaria de Obras a roçada junto a calçada de passeio da 
RS 413, nos bairros Moinhos D’Água e São Bento. 
  
DEOLÍ GRÄFF (Req. 440/2022) 
  
Req. 440/2022 – Solicita espaço no expediente do dia 19/04, para falar 
sobre: 
 
Política; 
Educação; 
Saúde; 
Cultura. 
  
ISIDORO FORNARI NETO (Req. 441/2022) 
  
Req. 441/2022 – Solicita espaço no expediente para falar: 
  
Aniversário de 111 anos do Clube Esportivo Lajeadense; 
Ações do Viva o Taquari Vivo. 
  
SERGIO LUIZ KNIPHOFF (Req. 442/2022) 
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Req. 442/2022 – Solicita espaço no expediente para falar: 
  
Covid; 
Obras no Município; 
Dengue em Lajeado; 
Superávit apresentado pela Prefeitura de Lajeado; 
Cenário político nacional. 
  
HEITOR LUIZ HOPPE (Req. 444/2022) 
  
Req. 444/2022 – Solicita espaço no expediente da Sessão Ordinária da 
Câmara de Vereadores do dia 26.04.2022, para manifestação em 
relação aos assuntos abaixo: 
Ação Ambiental ¨14ª edição do Viva o Rio Taquari-Antas Vivo¨; 
Ações de Combate aos Mosquitos e a Dengue em Lajeado; 
Projeto do novo subsídio para a passagem do transporte coletivo; 
Expedientes do Boletim; 
Projetos da Ordem do Dia. 
 
MARCELO XAVIER DO AMARAL (Req. 445/2022) 
  
Req. 445/2022 – Solicita o envio de ofício ao Setor de Planejamento, 
solicitando que seja analisado a implantação de um banheiro e ponto 
de água na praça de laser da rua Zeno Schmatz, Bairro Bom Pastor. 
  
HEITOR LUIZ HOPPE e ADRIANO ROSA (Req. 443/2022) 
  
Req. 443/2022 - Solicita o envio de Ofício ao Poder Executivo 
Municipal/SEMA - Secretaria Municipal do Meio Ambiente, 
Saneamento e Sustentabilidade, solicitando ações urgentes para a 
limpeza e desobstrução do Arroio Encantado, desde as proximidades 
do Parque dos Dick até o Arroio Saraquá. 
JUSTIFICATIVA: 
Esse arroio está muito obstruído e invadido por vegetação neste 
trecho, inclusive em alguns pontos com muito lixo, ainda parte 
remanescente de enchentes, dificultando o fluxo normal da água e 
deixando o ambiente propício para a proliferação de mosquitos; 
Esse local está infestado de mosquitos e estamos enfrentando um 
sério problema com o surto da Dengue em nosso município, sendo 
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necessária uma ação naquele trecho, para minimizar o problema da 
proliferação dos insetos, que já vem ocorrendo há bastante tempo, 
com reclamações frequentes e permanentes, assim como em 
praticamente todos os bairros do nosso município; As famílias que 
residem nas proximidades sofrem muito com a situação de 
desconforto, e também estão muito preocupadas com as 
consequências para a saúde pública, pois os números têm mostrado 
um crescimento assustador de casos de DENGUE, causados pelos 
insetos. 
****************************************************************************** 
   Sala Presidente Tancredo de Almeida Neves, 26 de abril de 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


