CÂMARA DE VEREADORES DE LAJEADO
Estado do Rio Grande do Sul

Sessão Ordinária realizada no dia 03/05/2022

BOLETIM Nº 014-02/2022

EXPEDIENTE
************************************************************************************
PODER EXECUTIVO:
PROJETO DE LEI Nº 050-02/2022 – Autoriza o Poder Executivo a
conceder incentivo à empresa Gráfica Cometa Limitada.
PROJETO DE LEI Nº 051-02/2022 – Autoriza a abertura de Crédito
Especial.
PROJETO DE LEI Nº 052-02/2022 – Autoriza o Poder Executivo a firmar
Convênio com o Estado do Rio Grande do Sul com o objetivo de custear
despesas com combustível para as viaturas da Delegacia de Polícia de
Repressão às Ações Criminosas Organizadas (DRACO).
Ofício nº 0167-02/2022 – GAP - VETO INTEGRAL aos Projetos de Lei
CM nº 025-02/2022; Projeto de Lei CM nº 026-02/2022; Projeto de Lei CM
nº 027-02/2022; Projeto de Lei CM nº 028-02/2022 e Projeto de Lei CM nº
029-02/2022, que acrescentam dispositivos ao Parágrafo único do o artigo
1º da Lei Municipal nº 10.470, de 27 de setembro de 2017.
Of. n° 0165-02/2022 - Resposta ao ofício 269/2022 do vereador Carlos
Eduardo Ranzi, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico,
Turismo e Agricultura (SEDETAG) informa que o serviço Tudo Fácil
mantido pela Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão
(SPGG/RS), que pertence à esfera de gestão do Governo Estadual. Ainda,
a Administração Municipal oficiará a SPGG/RS solicitando
esclarecimentos quanto ao funcionamento do serviço no Município de
Lajeado.
Of. n° 0166-02/2022 - Resposta ao oficio 282/2022 do vereador Lorival
Ewerling dos Santos Silveira, aos ofícios 283, 284, 285 e 286I2022 da
vereadora Ana Rita da Silva Azambuja, aos ofícios 291, 292 e 293/2022 do
vereador Antônio Marcos Schefer, e ao oficio 297/2022 do Presidente Deoli
Graff a Administração Municipal agradece as indicações e informa que as
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mesmas foram encaminhadas às
conhecimento e providências cabíveis.

Secretarias

competentes

para

Of. n° 0161-02/2022 - Resposta ao ofício 271/2022 do vereador Antônio
Marcos Schefer, a Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social (SMDS)
informa que a Folha Resumo é fornecida ao cidadão quando solicitada pelo
mesmo.
Of. n° 0158-02/2022 - Resposta ao ofício 036/2022 do vereador Lorival
Ewerling dos Santos Silveira, a Secretaria Municipal do Desenvolvimento
Social (SMDS) informa que atualmente as pessoas são acolhidas e então
encaminhadas à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico,
Turismo e Agricultura (SEDETAG) para prosseguimento. Esses
encaminhamentos, bem como os desdobramentos, são registrados através
de sistema de informação on-line. Cabe ainda informar que a SMDS
encaminhou 15 pessoas à SEDETAG no ano de 2021, quando a Pasta do
Trabalho passou a integrar a última.
Of. n° 0156-02/2022 - Resposta ao ofício 177/2022 do vereador Adriano
Rosa, a Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social (SMDS) esclarece
que, segundo a Nota Informativa 23 COE/SES-RS, é proibido o consumo
de alimentos e compartilhamento de copos nas câmaras mortuárias, sendo
esta a razão para a retirada do gás de cozinha. Quanto à infestação de
baratas, foi aberto o protocolo n° 5857/2022, solicitando a desinsetização
do local. Já em relação às fechaduras, a SMDS informa que já foi realizada
a substituição das mesmas.
Of. n° 0138-02/2022 - Assunto: Reitera solicitação enviada através de ofício
036-02/2022 e complementa documentação contida no Of. 036-02/2022 e
esclareço 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;
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- Memoriais Descritivos referentes à matrícula 54.221;
- Prancha de Retificação de Área e Extinção Parcial de Condomínio matrícula 54.221.
***********************************************************************************
MESA DIRETORA: ( PROJETO DE LEI CM Nº 038-02/2022)
Projeto de Lei CM nº 038-02/2022 - Autoriza o Poder Legislativo
Municipal realizar cedência de servidor para o Poder Executivo Municipal.
************************************************************************************
LORIVAL EWERLING DOS SANTOS SILVEIRA (Req. 446, 447, 448 e
449/2022)
Req. 446/2022 - Solicitamos à Secretaria do Meio Ambiente, Sr. Secretário
Luíz Benoit, que analise a possibilidade de passar veneno para mosquitos
nos arredores dos colégios e creches nos finais de semana, assim abrandará
o surto da dengue e tranquilizará os pais dos alunos.
Req. 447/2022 - Solicitamos à Secretaria de Obras e Serviços Públicos e ao
Sr. Prefeito Marcelo Caumo, que informe a essa Casa de leis
administrativas se o trabalho está sendo desenvolvido conforme noticiado
para retirada dos fios e cabos de internet, pois percebe-se em vários lugares
a situação persiste, a renovar a imagem de poluição visual no município.
Req. 448/2022 Solicitamos à Secretaria de Trabalho, Habitação e
Assistência Social e ao Sr. Prefeito Marcelo Caumo, que seja tomado
providências em relação às Capelas das Câmaras Mortuárias do Bairro
Florestal, pois além da estrutura em vários pontos estão comprometidos,
falta de reparos, falta de limpeza em alguns pontos. Hoje enfrentamos
diariamente a população de moradores de rua e consequentemente à
registro de assaltos nesse local, então para resolver todos esses problemas,
seja feito uma reforma geral desse espaço é feito um cercado em toda área,
ou que seja terceirizado completamente os serviços de atos fúnebres, visto
que hoje grande parte já é assumido por uma empresa terceirizada. Os
espaços para velórios sejam incluídos junto, pois Lajeado uma cidade
organizada e bela não pode continuar com essa estrutura carente e precária
que hoje nossas Câmaras Mortuárias do Bairro Florestal apresentam.
Req. 449/2022 - Ao Prefeito, Sr. Marcelo Caumo, a Secretaria de Educação,
que analise a possibilidade de fazer uma permuta ou compra do terreno ao
lado da creche Espaço Criança, situado na Rua Flores da Cunha no Bairro
Florestal. O espaço para a recreação das crianças está muito limitado, além
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disso, poderiam também aumentar o número de salas e assim criar novas
vagas.
ANA RITA DA SILVA AZAMBUJA (Req. 450, 451, 453, 454, 455 e
456/2022)
Req. 450/2022 – Solicita o envio de Anteprojeto de Lei ao Poder Executivo,
dispondo sobre a divulgação no site oficial da Prefeitura Municipal de
Lajeado informações sobre as obras públicas paralisadas. Compete à
Administração Pública divulgar as informações acerca das obras públicas
municipais paralisadas, contendo os motivos de interrupção, a nova data
prevista para o término e o valor que faltaria para ser concluída, no site
oficial da Prefeitura do Município Lajeado.
Req. 451/2022 – Solicita o envio de Anteprojeto de Lei ao Poder Executivo,
instituindo a criação do Programa de Incentivo à Doação de Cabelos para
Pessoas em Tratamento de Câncer no Município de Lajeado. O Programa
tem a finalidade de sensibilizar as pessoas com relação à doação de cabelos,
para que organizações não governamentais (ONGs) e demais entidades
representativas sem fins lucrativos produzam perucas, que serão
distribuídas gratuitamente a pessoas carentes ou de baixa renda em
tratamento contra o câncer.
Req. 452/2022 – Solicita o envio de ofício ao Poder Executivo e à empresa
Expresso Azul solicitando cópia da planilha de custos do transporte
coletivo.
Req. 453/2022 – Solicita envio de ofício ao Poder Executivo sugerindo a
distribuição gratuita de repelentes para famílias que possuem cadastro no
Cadastro Único do município, visto ao grande número de casos de dengue
em nossa cidade.
Req. 454/2022 – Solicita o envio de ofício ao Poder Executivo solicitando
informações de quanto foi o investimento do município no combate à
dengue nos últimos 5 (cinco) anos e quantos funcionários trabalharam
nesse processo no mesmo período.
Req. 455/2022 – Solicita o envio de ofício ao Poder Executivo e ao Governo
do Estado do RS solicitando a construção de banheiros, refeitório e salas de
aulas adequados junto à Escola Carlos Fett Filho.
Desde janeiro de 2014, os alunos do educandário não dispõem de banheiro
e refeitório no pátio, sendo necessário percorrer cerca de 130 metros para
ter acesso a uma estrutura disponibilizada, via aluguel junto ao CTG para
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comportar os pequenos, que têm entre 4 e 14 anos de idade, em média. O
investimento mensal é de R$ 2.256,24 no aluguel.
Req. 456/2022 – Solicita o envio de ofício ao Poder Executivo solicitando
que estude a possibilidade de estabelecer convênio com o Grupo Escoteiro
Tibiquary. O objetivo é que crianças que não tenham condições de
participar do Grupo possam ter sua participação financiada pelo
Município e que sejam selecionadas através das ações desenvolvidas pelo
Pacto Lajeado pela Paz.
DEOLÍ GRÄFF (Req. 457/2022)
Req. 457/2022 – Solicita espaço no expediente do dia 03/05, para falar
sobre:
Cultura;
Educação;
Saúde;
Meio Ambiente.
ADRIANO ROSA (Req. 460/2022 e Ind. 073)
Req. 460/2022 – Solicita espaço no expediente para manifestação em
relação aos assuntos abaixo:
Obras;
Saúde;
Cheias do Rio Taquari.
Solicita à Secretaria de Obras a colocação de tela em torno a quadra do
PROJETO VIDA do Bairro Santo Antônio na rua Giuseppe Garibaldi.
MOZART PEREIRA LOPES (Req. 458/2022)
Req. 458/2022 – Solicita espaço no expediente para falar sobre:
Obras;
Educação;
Saúde.
PAULA THOMAS (Req. 459/2022)
Req. 459/2022 – Solicita espaço no expediente para falar sobre:
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Desenvolvimento/tecnologia;
Economia;
Saúde;
Esporte.
EDERSON FERNANDO SPOHR (Ind. 074)
Solicita à Secretaria de Obras a troca de lâmpada na rua Osvino Neumann,
524, bairro Bom Pastor.
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.
Solicita 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 roçada junto a calçada de passeio da RS 413,
nos bairros Moinhos D’Água e São Bento.
Solicita Secretaria de Obras a troca de lâmpada na ERS 413, Km 5, nº 8771
– bairro São Bento
CARLOS EDUARDO RANZI (Req. 461, 462, 463 e 464/2022)
Req. 461/2022 – Solicita o envio de ofício à empresa Tio Lajeado, solicitando
a relação dos veículos, com suas respectivas placas, modelo e ano.
Req. 462/2022 – Solicita o envio de ofício à 16ª Coordenadoria da Saúde,
solicitando quais soluções devem ser adotadas para reduzir as filas de
espera por consultas com especialistas. Conforme orientação da Secretaria
da Saúde de Lajeado, o questionamento deveria ser direcionado à 16ª
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Coordenadoria Regional de Saúde, que é responsável pela gestão de contas
do Estado.
Req. 463/2022 – Solicita o envio de ofício à Secretaria da Saúde, solicitando
que em dias de campanha de vacinação proporcionem quantidade
compatível de funcionários e postos com público alvo.
Req. 464/2022 – Solicita espaço para falar sobre a Comissão de
Acessibilidade e Mobilidade e sobre o viaduto na Avenida Benjamin
Constant sobre a ERS-130, no Bairro Montanha.
SERGIO LUIZ KNIPHOFF (Req. 465/2022)
Req. 465/2022 – Solicita espaço no expediente para falar:
Cheia do Rio Taquari;
Dia do Trabalhador;
Dengue em Lajeado;
Cenário político nacional.
MÁRCIO DAL CIN (Req. 466/2022)
Req. 466/2022 – Solicita espaço no expediente do dia 03 de maio de 2022
para falar sobre os assuntos descritos a seguir:
Projeto de Lei CM 037/2022;
Jornada da Alimentação;
Saúde Pública.
JONES BARBOSA DA SILVA (VAVÁ) (Req. 467, 468, 469, 470, 471, 472
e 473/2022 e Ind. 075)
Req. 467/2022 – Solicita espaço para falar sobre.
Saúde Pública;
Dengue;
Limpeza Pública;
Transporte Público;
Educação.
Req. 468/2022 – 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
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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. 469/2022 – Solicita o envio de ofício à secretaria de Educação,
solicitando a contratação de professores para acompanhar crianças
especiais na EMEI Primeiros Passos. Pais destes alunos estão reclamando
que seus filhos com necessidades, ficam desassistidos no convívio com
outros alunos.
Req. 470/2022 – Solicita o envio de ofício à Secretaria de Obras solicitando
a pavimentação da Rua Wilibaldo Eckardt, Bairro Imigrante, na qual fica
localizada a EMEF Capitão Felipe Dieter, sem sinalização se tornando uma
via perigosa, para os alunos.
Req. 471/2022 – Solicita o envio de ofício ao Executivo solicitando a compra
ou aquisição de testes de dengue para realização nos postos de saúde de
cada Bairro. Informações de pacientes que estão buscando os testes nos
postos e não estão sendo realizados por falta destes.
Req. 472/2022 – Solicita o envio de ofício à Secretaria de Educação
solicitando a contratação de um professor de matemática para escola Nova
Viena, os pais dos alunos questionam que a escola está sem professor da
seguinte matéria desde o período de fevereiro deste ano.
Req. 473/2022 – Solicita o envio de ofício ao Executivo que tome frente
junto à Secretaria de Educação do Estado. É inadmissível o município de
Lajeado estar com as escolas Estaduais Fernandes Vieira que já está a dois
anos com 4 salas de aula sem poder usar devido a danos da enchente de
2019. A escola Fett Filho que está a anos sem banheiro e sem refeitório. A
escola Castelinho que está com telhado condenado e deixando salas
impróprias para uso devido a goteiras. Mesmo que não seja uma
responsabilidade do nosso município devido a ser escolas estaduais, são
crianças adolescentes do nosso município que estão passando por toda essa
situação. Sendo assim pedimos uma intervenção do município de Lajeado
junto ao governo do estado. Precisamos unir forças para que seja cumprido
o direito de nossas crianças terem dignidade e de uma educação com
segurança pois se trata de nossas crianças o nosso futuro.
Solicita à Secretaria de Obras para que atenda às seguintes demandas.
Solicita troca de lâmpada queimada rua Liberando Salzano Vieira da
Cunha 1012, Bairro São Cristóvão
Página 8 de 12

Solicita troca de lâmpada rua Manoel bandeira em frente a área verde
Bairro Centro
Troca de lâmpada rua Frederico Arnaldo weber imediações do número 15,
Bairro Centro
Solicita patrolamento e colocação de material Rua Maria Lia Feldens Bairro
Jardim do Cedro
Troca de lâmpada Margareth Cristina Doertzbacher Bairro Bom Pastor em
frente ao 36, lâmpada queimada
Troca de lâmpada queimada rua das Jabuticabeiras em frente ao 1013
Bairro Montanha
Solicita patrolamento e colocação de material na Rua Maria Genoveva
Auler Bairro Imigrante
Manutenção da pista de Skate rua Piauí esquina com rua Jorge Ricardo
Eick, Bairro São Cristóvão
Solicita o envio de ofício à Secretaria de Agricultura para que atenda às
seguintes demandas.
Solicita roçada de área verde na Rua Werner Schonhorst, Bairro jardim do
Cedro, número 248
Recolhimento de lixo verde rua João Goulart ao lado do 600, ao lado do
mercado tradição
Solicita limpeza de canteiro central Rua Warner Schonhorst, bairro Jardim
do Cedro
Solicita limpeza envolta da lixeira localizada na avenida Brasil esquina com
a Bolívia, Bairro Nações, única lixeira da rua está sendo coberta pelo mato
Solicita poda de árvores rua Idalina da Silva, Rio de Janeiro e Gonçalves
dias, Bairro Santo André
Solicita o envio de ofício à Secretaria do Meio Ambiente para que atenda
às seguintes demandas.
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Solicita dedetização nas ruas do Bairro Planalto principalmente rua Nelson
Etgeton bairro Planalto
Solicita o envio de ofício à Secretaria do Planejamento solicitado que
atenda às seguintes demandas:
Solicita Fiscalização e possível notificação para limpeza de terreno rua
Alfredo Bildhauer esquina com Avenida amazonas Bairro Universitário,
vegetação invadindo a via
Solicita Fiscalização e possível notificação para Limpeza de terreno rua
Erny Jose Bruismann, Bairro Olarias protocolo 10695/2022
Solicita Fiscalização e possível notificação para solicitar limpeza de terreno
rua Alfedo Bildhaver esquina com Avenida Amazonas Bairro
universitário, protocolo 106961/2022
Solicita Fiscalização e possível notificação para Limpeza de canteiro central
Rua Wagner Schanhort, bairro Cedro Protocolo 10699/202
Solicita Fiscalização e possível notificação para limpeza de terreno avenida
Amazonas ao lado da sede da Minuano São Cristóvão Protocolo
10702/2022
Solicita Fiscalização e possível notificação para recolhimento de utensílios
de reciclagem na rua dos ipês Bairro Montanha depósito de material de
reciclagem Bairro Montanha protocolo 10930/2022
ALEX SCHMITT (Req. 474/2022)
Req. 474/2022 – Solicita espaço no Expediente da Sessão Ordinária, para
falar sobre:
Trabalho;
Aportes;
Economia;
Desburocratização.
ISIDORO FORNARI NETO (Req. 475/2022)
Req. 475/2022 – Solicita espaço no expediente para falar:
Combate à dengue na cidade de Lajeado;
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Obras da BR 386/Lajeado;
Rotatória e melhorias na RS 453;
Chuvas intensas na região e alerta de cheias.
HEITOR LUIZ HOPPE (Req. 476/2022 e Ind. 076)
Req. 476/2022 – Solicita espaço no expediente da Sessão Ordinária da
Câmara de Vereadores do dia 03.05.2022, para manifestação em relação aos
assuntos abaixo:
4ª Jornada Técnica do Setor Alimentício;
Ações de Combate aos Mosquitos e a Dengue em Lajeado;
Projeto para reforma e ampliação dos espaços da SLAN;
Expedientes do Boletim;
Projetos da Ordem do Dia.
Ind. 076 - Solicita o envio de ofício à Secretaria do Planejamento,
Urbanismo e Mobilidade Urbana – Departamento de Trânsito, sugerindo
a instalação de uma lombofaixa na Rua Travessa da Paz, entre os acessos
principais dos Cemitérios Católico e Evangélico, no Bairro Florestal.
JUSTIFICATIVA:
Esta rua possui além de tráfego intenso de veículos, também
movimentação de muitas pessoas que visitam os cemitérios;
O local citado possui trecho em declive, incitando os motoristas a
implementar altas velocidades;
Nas proximidades estão situadas as capelas mortuárias, sendo que o
movimento no local é intensificado em dias de velórios e enterros, sendo
que pessoas relatam excessos e abusos de velocidade empreendidos por
muitos motoristas, colocando em risco a vida das pessoas que transitam
nesta via.
Ind. 076 - 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 Rua Elecir José Cassuli, em frente ao nº 391 – no Bairro
Conventos.
Ind. 076 - 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 Rua Elecir José Cassuli, em frente ao nº 419 – no Bairro
Conventos.
************************************************************************************
Sala Presidente Tancredo de Almeida Neves, 03 de maio de 2022.
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