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     CÂMARA DE VEREADORES DE LAJEADO 
          Estado do Rio Grande do Sul 

 Sessão Ordinária realizada no dia   17/05/2022 

      BOLETIM Nº  016-02/2022 

               E X P E D I E N T E 

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

PODER EXECUTIVO: 
 
PROJETO DE LEI Nº 054-02/2022 – Autoriza o Poder Executivo a conceder 
direito real de uso sobre duas áreas de terrenos urbanas à Associação dos 
Moradores do Loteamento dos Médicos. 
 
PROJETO DE LEI Nº 055-02/2022 –  Altera a ementa e acrescenta os incisos IV, 
V, VI e o parágrafo único ao art. 1º da Lei n° 11.319, de 02 de março de 2022, que 
autoriza o Poder Executivo a conceder direito real de uso de três frações de áreas 
de terrenos urbanas para Bebidas Fruki S/A. 
 
PROJETO DE LEI Nº 056-02/2022 –  Autoriza a contratação temporária de 
excepcional interesse público de 15  (quinze) Monitores de Creche. 
 
PROJETO DE LEI Nº 057-02/2022 –  Revoga a Lei nº 11.232, de 16 de setembro 
de 2021, que autoriza o Poder Executivo a receber, na forma de dação em 
pagamento, duas áreas de terrenos urbanas de propriedade de João Henrique 
Neuberger e Outros.  
 
Of. n° 0194-02/2022 - Resposta aos ofícios 322 e 323/2022 do vereador Adriano 
Rosa, aos ofícios 324 e 325/2022 do vereador Lorival Ewerling dos Santos 
Silveira, aos ofícios 326, 327 e 329/2022 da vereadora Ana Rita da Silva 
Azambuja, aos ofícios 333, 334 e 339/2022 do vereador Antônio Marcos Schefer, 
ao ofício 335/2022 do vereador Marcelo Xavier do Amaral, ao ofício 336/2022 
dos vereadores Heitor Luiz Hoppe e Adriano Rosa e ao ofício 340/2022 do 
vereador Isidoro Fornari Neto a Administração Municipal agradece as indicações 
informa que as mesmas foram encaminhadas às Secretarias competentes para 
conhecimento e providências cabíveis. 
 
Of. n° 0188-02/2022 - Resposta ao ofício 035/2022 da vereadora Ana Rita da Silva 
Azambuja, a Secretaria da Saúde (SESA) informa ser responsável pelo 
encaminhamento das solicitações de agendamento de consultas eletivas para 
diversos prestadores de serviços que possuem contrato com o Estado, e estas 
solicitações passam por regulação médica estadual. Ainda, a SESA informa a 
relação de solicitações de agendamentos de consulta por especialidade até o dia 
25/04/2022: 

Otorrinolaringologista - 150 solicitações 
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Neurocirurgião – 285 solicitações 
Cirurgia Geral -875 solicitações 
Traumatologista Coluna -347 solicitações 
Traumatologista – 177 solicitações 
Cirurgia Ginecológica – 149 solicitações 
Cirurgião Plástico - 149 solicitações 
Cirurgião Pediátrico- 96 solicitações 
Cirurgião Vascular - 401 solicitações 

 
Of. n° 0193-02/2022 - Resposta ao ofício 243/2022 do vereador Carlos Eduardo 
Ranzi, aos ofícios 245 e 249/2022 do vereador Antônio Marcos Schefer e ao ofício 
252/2022 do vereador Jones Barbosa da Silva.Em atenção ao ofício 243/2022, a 
Secretaria da Saúde (SESA) informa que o Município está aguardando o término 
do processo de reconfiguração das pactuações Estaduais para avaliar uma nova 
proposta de contrato, englobando cotas fixas anuais para determinadas 
especialidades.Em relação ao ofício 245/2022, a SESA informa que averiguará a 
situação e tomará as medidas cabíveis. Quanto ao ofício 249/2022, a SESA 
informa que a medicação Sertralina não está contemplada na Relação Nacional 
de Medicamentos Essenciais do SUS-RENAME, sendo assim, não é 
disponibilizada pelo Município.Referente ao ofício 252/2022, a SESA informa 
que no Dia Mundial de Conscientização do Autismo em 2022, foi realizada a 
inauguração do Centro Municipal de Atendimento dos Transtornos do 
Neurodesenvolvimento, a "Casa Verde". 
 
Of. n° 0203-02/2022 - Resposta ao ofício 219/2022 do vereador Antônio Marcos 
Schefer e ao ofício 220/2022 do vereador Sergio Luiz Kniphoff. Em atenção ao 
ofício 219/2022, a Secretaria da Saúde (SESA) informa não ter recebido 
reclamações acerca de suposta recusa de pacientes encaminhados pela UPA ao 
Hospital Bruno Born. No entanto, para que possa ser melhor apurado os fatos, a 
SESA solicita maiores informações sobre o incidente, como nome do paciente 
envolvido, data e horário do ocorrido. Já em relação ao ofício 220/2022, a SESA 
informa que as consultas com médico psiquiatra continuam ocorrendo 
normalmente, pois cada CAPS conta com profissional especialista atendendo 
com a carga horária preconizada pelo Ministério da Saúde, e os pacientes seguem 
recebendo seus medicamentos normalmente, visto que as receitas fornecidas são 
para 60 dias de tratamento contínuo. Ainda, cabe informar que há processo de 
contratação de mais médicos psiquiatras, contudo a falta de profissionais no 
mercado tem dificultado a efetivação das admissões. 
 
Of. n° 0197-02/2022 - Resposta ao ofício 302/2022 do vereador Sérgio Luiz 
Kniphoff a Procuradoria-Geral do Município encaminha-lhe as cópias solicitadas 
em anexo. 
 
Of. n° 0210-02/2022 -  Resposta ao ofício 290/2022 do vereador Antônio Marcos 
Schefer a Secretaria da Educação (SED) informa que a conclusão da obra da EMEI 
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localizada no bairro Bom Pastor está prevista para o final de 2022, e a escola terá 
capacidade para atender 250 alunos. 
 
Of. n° 0190-02/2022 - Resposta ao ofício 246/2022 do vereador Antônio Marcos 
Schefer a Secretaria da Educação (SED) informa que atende alunos do Ensino 
Fundamental da rede municipal de Lajeado. Considerando que o Colégio Castelo 
Branco faz parte da rede estadual, a SED sugere que a demanda seja direcionada 
à 3° CRE de Estrela. 
 
Of. n° 0205-02/2022 - Resposta ao ofício 338/2022 da vereadora Ana Rita da Silva 
Azambuja e ao ofício 332/2022 do vereador Carlos Eduardo Ranzi. Em atenção 
ao ofício 338/2022, a Procuradoria-Geral do Município de Lajeado informa que a 
licitação nº 016-02/2022 refere-se à contratação para prestação de serviços 
técnicos especializados para atendimento do novo marco regulatório do 
saneamento básico. Quanto ao ofício 332/2022, a Procuradoria-Geral informa 
que o referido processo de licitação já foi concluído. 

 
Of. n° 0206-02/2022 - Resposta ao ofício 287I2022 da vereadora Ana Rita da Silva 
Azambuja e ao ofício 296/2022 do vereador Carlos Eduardo Ranzi. Em atenção 
ao ofício 287/2022, a Secretaria do Meio Ambiente, Saneamento e 
Sustentabilidade (SEMA) informa que os animais recolhidos pelo Centro de 
Controle de Zoonoses e Vetores, bem como os que foram atropelados e vieram a 
óbito, são recolhidos pela empresa Ambientus para que a destinação correta seja 
realizada. Ainda, em conformidade com o Art. 24 da Lei Municipal 10.894/2019, 
compete ao tutor a destinação adequada do animal em caso de falecimento. 
Quanto ao ofício 296/2022, a SEMA informa que recentemente foi finalizado 
novo processo de licitação para recolhimento de lixo no Município conforme o 
contrato antigo, portanto não há previsão de alteração no sistema de coleta. 
 
Of. n° 0170-02/2022 - Resposta ao ofício 236/2022 do Presidente Deoli Graff e ao 
ofício 247/2022 do vereador Antônio Marcos Schefer. Em atenção aos ofícios 
acima referidos, encaminho-lhe os esclarecimentos emitidos pela Secretaria de 
Planejamento e Urbanismo (SEPLAN) em anexo. 
 
Of. n° 0209-02/2022 - Resposta ao ofício 042/2022 do vereador Sergio Luiz 
Kniphoff a Secretaria do Meio Ambiente, Saneamento e Sustentabilidade (SEMA) 
encaminha-lhe Parecer n° 03/2022 -CONDEMAS em anexo. 
******************************************************************************************* 

FEDERAIS: 
 
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS:  Em atenção ao Ofício 
nº 210-02/2022 da Vereadora Ana Rita da Silva, o qual foi solicitado aos Correios 
analisarem a possibilidade de implementar o serviço de distribuição domiciliária 
na Rua Neudi Garibotti, localizada no bairro São Bento, neste município. A 
princípio, informo que a prestação dos serviços de entregas de correspondências 
e de encomendas passa pelo atendimento de exigências previstas no artigo 12, da 
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Portaria nº 2.729/2021, do Ministério das Comunicações, que estabelece as 
diretrizes para a realização da distribuição domiciliária. Nesse sentido, após 
visita técnica, in loco, constatou-se que o referido logradouro atende aos 
requisitos estabelecidos no citado regramento. Assim, comunico que a 
Superintendência dos Correios no Rio Grande do Sul iniciou estudos de 
dimensionamento de insumos, de efetivos e de equipamentos, objetivando 
implementar o serviço requerido, na supracitada rua, a partir do segundo 
semestre do corrente ano. Ante o exposto, até a efetiva disponibilização do 
serviço, as entregas dos objetos postais destinados aos moradores da Rua Neudi 
Garibotti, permanecerão na Agência de Correios Lajeado, situada na Rua 
Benjamin Constant, 670, Sala 107, Centro, nos termos dos artigos 10 e 11, do 
mencionado ato normativo. 
******************************************************************************************* 
ADRIANO ROSA (Req. 517/2022 e Ind. 082) 
  
Req. 517/2022 – Solicita espaço no expediente para falar sobre: 
  
Obras; 
Saúde; 
Meio Ambiente. 
  
Solicita a secretaria de obras o conserto dos brinquedos da praça do bairro Nações 
pois está com madeiras podres e ferros com ferrugem assim sendo um perigo 
para as crianças. 
  
MOZART PEREIRA LOPES (Req. 503/2022) 
  
Req. 503/2022 – Solicita espaço no expediente para falar sobre: 
  
Educação; 
Obras; 
Saúde. 
  
LORIVAL EWERLING DOS SANTOS SILVEIRA (Req. 504 e 505/2022 e Ind. 
083) 
  
Req. 504/2022 – Ao Senhor Prefeito Municipal Marcelo Caumo e ao Secretário de 
Saúde – SESA Senhor Cláudio Klein, requerer que informe a esta Casa quantos 
Agentes Comunitários de Saúde o município de Lajeado tem hoje, prestando 
serviços com a comunidade, quantas específicas atuam, nome destas Agentes, a 
coordenadora dos Agentes de Saúde, nome e endereço onde presta seus serviços, 
isso justifica pela constante reclamação da falta destes profissionais. 
Assim a comunidade terá conhecimento do nome destes profissionais, onde 
possam recorrer para obter informações e questionamentos, para conhecimento 
desta casa, pois sabemos dos serviços relevantes que os Agentes de Saúde 
prestam para o acompanhamento dos casos onde necessitam de atenção.  
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À saúde é o mais importante, trabalham na orientação e prevenção de doenças 
que atacam nossa comunidade. 
  
Req. 505/2022 – Ao Senhor Supervisor do STACIONE Carlos Vilibaldo Hessler 
que informe a esta Casa quantos funcionários atuam na cobrança do 
estacionamento rotativo. Pois atualmente percebe poucos cobradores na vasta 
área azul, onde a stacione explora o estacionamento. Outrossim informamos que 
várias pessoas vieram até esse vereador reclamando da falta de cobradores na 
área azul e não tem alternativa no momento para quitar e/ou pagar o tempo que 
ali está estacionado. 
   
- Senhor Secretário Fabiano Bergmann, da secretaria de Obras e Serviços 
Públicos, requer que seja providenciado no recapeamento da Rua Bento Rosa no 
Bairro Carneiros, devido ao grande número de buracos com grande risco de 
acidentes, sendo que o tráfego de veículos é intenso. 
  
- Ao Senhor Prefeito Municipal Marcelo Caumo e ao Secretário de Obras e 
Serviços Públicos – SEOSP Senhor Fabiano Bergmann, e ao Departamento de 
Agricultura, requer que providencie no recolhimento dos galhos na Rua Nelson 
Echart no Bairro Jardim do Cedro. 
  
EDERSON FERNANDO SPOHR (Req. 506/2022 e Ind. 084) 
  
Req. 506/2022 – Solicita espaço no expediente para falar: 
  
Saúde; 
Educação; 
Obras; 
Trânsito; 
Segurança; 
Fiscalização. 
Comércio. 
  
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. 
  
Solicito à Secretaria de Obras a manutenção da rua Osvino Neumann, bairro Bom 
Pastor. 
  
Solicito à Secretaria de Obras a mudança da lixeira na rua Dalton De Bem Stumpf, 
nº 715, para rua Leopoldo Alberto Matte, B. Moinhos D´Água, sendo essa a rua 
lateral ao prédio. 



Página 6 de 17 
 

  
Solicito à Secretaria de Obras a troca de lâmpada na rua Sarandi, nº 16 , Lot. Pro 
Bairro no bairro SÃO Bento. 
  
Solicito à Secretaria de Obras a troca de lâmpada na rua Darcy Nivaldo Schmitt, 
nº 128, no bairro Bom Pastor. 
  
Solicito à Secretaria de Obras a troca de lâmpada na rua Cel. Pontes Filho, nº 121, 
Bairro Florestal. 
  
Solicito à Secretaria de Obras a troca de lâmpada na ERS 413, nº 3195, Bairro 
Moinhos D’Água. 
  
Solicito à Secretaria de Obras a troca de lâmpada na ERS 413, em frente a Capela 
São José, no Bairro Moinhos D’Água. 
  
Solicito ao Departamento de Trânsito a instalação de placa indicando quebra-
molas na ERS 413, entre a rua Olinda Safran Fleck e a rua Otto Schmitt. 
  
Solicito 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. 
  
ANA RITA DA SILVA AZAMBUJA (Req. 507, 508, 509, 510 e 535/2022) 
  
Req. 507/2022 – Solicita o envio de Anteprojeto de Lei ao Poder Executivo, 
sugerindo a instituição do Programa “Adote uma Nascente”, que tem por 
objetivo recuperar as nascentes de rios degradadas, bem como preservar aquelas 
que ainda não foram deterioradas e ainda incentiva a participação voluntária da 
comunidade no processo de gestão ambiental, por meio de ações de recuperação, 
preservação e conservação de nascentes.  Cumpre registrar que a preocupação 
com as águas de nosso planeta está se tornando uma tônica nos dias atuais. No 
entanto, não se pode olvidar que todo curso d’água possui uma nascente e que 
esta, tanto quanto o seu leito, também deve ser preservado. Já foi o tempo em que 
se acreditava que as águas dos rios eram fontes inesgotáveis, que jorravam do 
chão a toda hora, ou então, que se recuperavam naturalmente, com o passar do 
tempo. Hoje, às mudanças climáticas, a morte generalizada de algumas espécies 
de peixes e crustáceos, bem como o avanço no estudo ambiental, vêm mostrando 
a todos que os rios são mais sensíveis do que se imaginava e que o “uso” 
predatório de suas águas acarreta danos incalculáveis ao meio ambiente. 
  
 Req. 508/2022 – Solicita o envio de Anteprojeto de Lei ao Poder Executivo, 
solicitando a instituição do Programa Solidare PET – Farmácia Veterinária 
Solidária no âmbito do Município de Lajeado e dá outras providências. O 
principal objetivo proposto por este Projeto de Lei é possibilitar o 
reaproveitamento de medicamentos de uso veterinário em animais domésticos 
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pertencentes a famílias, principalmente de baixa renda, prevenindo doenças que 
podem afetar também a saúde humana, auxiliando no combate às zoonoses, por 
meio da criação do Programa Solidare PET – Farmácia Veterinária Solidária, 
sendo um ponto de descarte correto em proteção ao meio ambiente. O projeto 
instituirá a possibilidade de parceria com distribuidoras, indústrias, empresas 
privadas, entre outras, na doação dos produtos de uso veterinário, como também 
doações em domicílios tendo medicamentos armazenados, que não estão mais 
sendo utilizados pelo animal doméstico, auxiliando, assim, na recuperação de 
animais resgatados das ruas e daqueles cujos donos não têm condições de 
comprar a medicação, e com esta iniciativa, podemos salvar muitas vidas de 
animais. 
  
Req. 509/2022 – Solicita o envio de Anteprojeto de Lei ao Poder Executivo, 
solicitando a criação do Conselho Municipal de Ex-Prefeitos - órgão consultivo 
que tem como principal objetivo aproveitar a experiência de quem já comandou 
o Município para dar suporte à Administração Municipal. Compete aos membros 
do Conselho Municipal de ex-Prefeitos participar de reuniões realizadas pelo 
Chefe do Executivo Municipal para debater assuntos de interesse do Município 
de Lajeado e, em especial, cooperar na elaboração do Plano Diretor, Leis de 
Diretrizes Orçamentárias, Leis Orçamentárias ou quando da ocorrência de 
estados de emergência ou de calamidade pública, podendo, ainda, participar de 
audiências públicas efetivadas pelo Prefeito. 
  
Req. 510/2022 – Solicita envio de Anteprojeto de Lei ao Poder Executivo o qual 
trata sobre Lares Temporários Para Animais Domésticos.  
  
Elaborar políticas públicas que contemplem os direitos dos animais é matéria de 
alta relevância. Devido ao grande número de animais abandonados, a falta de 
espaço nos abrigos é grande. Por isso, é de extrema importância a criação de lares 
temporários para abrigar animais resgatados. Após o resgate de um animal, é 
necessário buscar um local seguro para ele, até que seja adotado. Os Lares 
Temporários são imprescindíveis e um dos principais apoios para a proteção dos 
animais. 
  
Req. 535/2022 – Solicita o envio de ofício ao Poder Executivo e às imobiliárias 
locais, solicitando que os contratos de locação de imóveis contemplem a seguinte 
cláusula: 
“Constitui pena de multa o abandono de animais domésticos no imóvel locado, 
sem prejuízo de outras sanções previstas em lei”. 
O objetivo desta proposição é o bem-estar animal, a preservação da saúde pública 
e a redução de incômodos gerados por antigos inquilinos que abandonam 
animais.  
Além de ser um ato de crueldade, pois os animais abandonados sofrem com sede, 
fome, doenças e maus tratos, o abandono de animais também causa uma série de 
problemas ambientais e de saúde pública, impactando diretamente na vida das 
pessoas.  
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Os animais em situação de abandono, quando vão parar nas ruas, causam 
acidentes de trânsito e afetam a saúde pública, em razão das doenças que 
abrangem tanto humanos quanto animais. O legislador, no artigo 164 do Código 
Penal Brasileiro, prevê pena de detenção, de quinze dias a seis meses ou multa, 
para quem deixar animais em propriedade alheia, sem consentimento de quem 
de direito, desde que o fato resulte em prejuízo. Porém, falta disciplinar uma 
sanção administrativa para o abandono de animais domésticos em imóveis 
locados. O abandono de animais gera sofrimento aos bichos e desgaste aos 
proprietários e imobiliárias. A maioria das reclamações são de donos de imóveis 
que querem alugar a casa e precisam dar um destino aos cães e gatos que foram 
deixados por lá pelos antigos inquilinos. Visando minimizar essa prática, a 
sugestão é que seja estabelecida multa contratual para o inquilino que abandonar 
animais domésticos na propriedade.  
Diante do exposto, é importante disciplinar sobre o abandono de animais 
domésticos em imóveis locados com a finalidade de coibir o abandono e uma 
série de problemas ambientais e de saúde pública. 
  
 SERGIO LUIZ KNIPHOFF (Req. 511, 512 e 528/2022) 
  
Req. 511/2022 – Solicita o envio de ofício ao Poder Executivo Municipal 
solicitando a prestação de contas sobre: 
Custos do Poder Público na participação do South Summit Brasil 2022: 
hospedagem, alimentação, deslocamentos (privado ou uso de veículo público), 
montagem estande de Lajeado, contratação de pessoas. 
Membros da comitiva que participaram do evento na cidade de Porto Alegre e 
atividades realizadas pelos mesmos; 
Sugerir junto ao Pró_Move disponibilização dos vídeos produzidos para o 
evento que simulam um passeio pela cidade de Lajeado para comunidade 
lajeadense. Esse compartilhamento permite uma aproximação da comunidade 
que não pode se fazer presente no evento. Vídeos podem ser compartilhados na 
página da prefeitura ou até mesmo nas redes sociais. 
  
Req. 512/2022 – Solicita o envio de ofício ao Poder Executivo Municipal e ao 
Secretário de Obras solicitando explicações sobre a demora no calçamento da Rua 
Willi Johan no Bairro Jardim do Cedro. A comunidade clama pela conclusão da 
obra que está causando complicações na porção do solo exposto e irregularidade 
nas pedras já calçadas. 
  
Req. 528/2022 – Solicita espaço no expediente para falar: 
  
Racismo; 
SUS; 
Dengue em Lajeado; 
Cenário político nacional; 
Rua Willy Johann. 
  
DEOLÍ GRÄFF (Req. 513/2022) 
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Req. 513/2022 – Solicita espaço no expediente do dia 17/05, para falar sobre: 
  
Cultura; 
Meio Ambiente; 
Saúde; 
Educação. 
  
ANTÔNIO MARCOS SCHEFER (Req. 514, 515 e 516/2022 e Ind. 085) 
  
Req. 514/2022 – Solicita o envio de ofício ao Poder Executivo/ Prefeito 
Municipal/Expresso Azul de Transporte SA solicitando a pedido dos moradores 
de que a linha que faz o trajeto do bairro Conventos até a Rodoviária e bairro 
Florestal, retorne ao horário das 6:10h da manhã, tendo em vista que atualmente 
foi substituída para as 6:30h o que está gerando muitos transtornos, pois segundo 
reclamações, as pessoas estão se atrasando para o seu trabalho. 
  
Req. 515/2022 – Solicita o envio de ofício ao Poder Executivo/Sr. Prefeito 
Municipal, SEAD solicitando que seja estudada a possibilidade da prefeitura 
fazer um projeto que visa o calçamento da Estrada Geral de Alto Conventos, 
tendo em vista que isso traria muitos benefícios não somente aos agricultores mas 
também ao município, assim como ocorre em outras cidades, onde as estradas 
rurais são asfaltadas. 
  
Req. 516/2022 – Solicita o envio de ofício ao Poder Executivo/Sr. Prefeito 
Municipal/ SED solicitando para que seja estudada a possibilidade de na EMEI 
Amiguinhos do Jardim, ser colocada uma saída que dê acesso à Rua Eleolino 
Domingos Zagonel no bairro Jardim do Cedro, tendo em vista que a única 
existente no momento da ingresso em uma rua extremamente movimentada, o 
que é um perigo para as crianças que frequentam o local. Saliento que isso, além 
de trazer mais segurança, também melhoraria o trânsito na mesma, evitando 
futuros acidentes. 
   
Solicita o envio de ofício ao poder executivo/Sr. Prefeito Municipal, solicitando: 
  
SEMA: requerendo a colocação de veneno para mosquitos nos endereços citados 
abaixo: 
 
Rua José Franz, proximidades da residência nº1122, no bairro Conventos. 
Rua Beduíno Drexler no bairro Morro 25. 
No bairro Conventos. 
 

SEMA: requerendo que seja estudada a possibilidade de colocação de veneno 
para mosquitos com o auxílio de um barco, no entorno do Arroio Saraquá, assim 
como era feito a anos atrás, tendo em vista que segundo moradores isso diminuía 
muito a infestação dos mesmos.  
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SOSUR/SAURB: solicitando que seja providenciada urgentemente a limpeza, e 
que sejam feitas melhorias estruturais no Cemitério Municipal localizado no 
bairro Florestal, pois o mesmo se encontra em condições precárias de 
conservação. 
  
SEOSP: solicitando a substituição de lixeiras localizadas em frente ao 
Condomínio Novo Tempo II, tendo em vista o estado em que as mesmas se 
encontram. Seguem imagens em anexo. 
  
SEPLAN/SEOSP: solicitando a colocação de uma nova parada de ônibus na Rua 
Edvino Theobaldo Thomas no bairro Planalto, nas proximidades do Mercado 
Justina, tendo em vista, que em dias de chuva ou sol intenso as pessoas não têm 
onde se abrigar. 
  
PAULA DAIANA THOMAS (Req. 518/2022) 
  
Req. 518/2022 – Solicita espaço no expediente para falar sobre: 
  
Meio Ambiente; 
Inovação; 
Infraestrutura; 
Saúde. 
  
ALEX SCHMITT (Req. 519/2022) 
  
Req. 519/2022 – Solicita espaço no Expediente da Sessão Ordinária, para falar 
sobre: 
 
Poder Executivo; 
Economia; 
Desburocratização.  
  
CARLOS EDUARDO RANZI (Req. 520, 521, 522, 523 e 524/2022 e Ind. 086) 
  
Req. 520/2022 – Solicita o envio de ofício à Secretaria da Fazenda solicitando: 
Qual o tempo de espera para atendimento presencial? 
O quadro funcional é compatível com a demanda? 
Há necessidade de contratação de profissionais? 
Há previsão de ampliação da área de atendimento? 
  
Req. 521/2022 – Solicita espaço para falar sobre a Comissão de Acessibilidade e 
Mobilidade e o Corpo de Bombeiros. 
  
Req. 522/2022 – Solicita o envio de ofício à Secretaria da Saúde, solicitando se há 
falta de medicamentos para controle de hipertensão arterial e paracetamol, na 
Unidade de Saúde do Bairro Campestre. 
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Req. 523/2022 – Solicita o envio de ofício ao Poder Executivo, solicitando a 
instalação de brinquedos junto a academia ao ar livre, localizada na Rua Liberato 
Salzano Vieira da Cunha, no Bairro Americano. 
  
Req. 524/2022 – Solicita envio de ofício ao Poder Executivo, solicitando uma pista 
de caminhada junto à praça localizada na Rua Paulo José Schlabitz, no Bairro 
Montanha. 
  
Solicita o envio das seguintes indicações: 
  
Braço e lâmpada no poste localizado na Avenida João Gaspar Richter, em frente 
à casa de n° 281, no Bairro Imigrante. 
  
Praça junto a academia ao ar livre localizada na Rua Liberato Salzano Vieira da 
Cunha, ao lado dos sobrados de n° 465, no bairro Americano. 
  
Patrolamento da Rua Henrique Eckhardt, que dá acesso ao Parque de Eventos, 
no bairro Floresta. 
  
Lâmpada queimada na Rua dos Louros, n° 93, no Bairro Montanha, em frente à 
casa verde. 
  
Braço e lâmpada no poste localizado na Avenida João Gaspar Richter, em frente 
à casa de n° 281, no Bairro Imigrante. 
  
Recapeamento da Rua João Goulart, no Bairro Campestre (trecho entre a ERS-130 
e a Igreja do Evangelho Quadrangular). 
  
Repintar a faixa de pedestre localizada na Rua João Luiz da Rocha, ao lado do 
Posto do Arco. 
  
Pintura da pista na Av. Senador Alberto Pasqualini, próximo ao n° 993, em frente 
à Loja Megaluz, no Bairro Centro. 
  
Lâmpada queimada na Rua Paulo José Schlabitz, frente a casa n° 295, no Bairro 
Montanha. 
  
MÁRCIO DAL CIN (Req. 525/2022) 
  
Req. 525/2022 – Solicita espaço no expediente do dia 17 de maio de 2022 para 
falar sobre os assuntos descritos a seguir: 
  
Acessibilidade e Mobilidade; 
Educação – Escolas Estaduais; 
Saúde Pública. 



Página 12 de 17 
 

  
ISIDORO FORNARI NETO (Req. 526 e 527/2022) 
  
Req. 526/2022 – Solicita espaço no expediente para falar: 
  
A importância das obras de melhorias na Escola Carlos Fett Filho; 
Obras na BR 386; 
Obras na RS 130. 
  
Req. 527/2022 – Solicita a Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Turismo e 
Agricultura (SEDETAG), para que estude a possibilidade de negócios 
considerados de baixo risco, sejam automaticamente liberados da Viabilidade 
Locacional.  
Cito o exemplo da cidade de Caxias do Sul, que visando maior rapidez no 
processo de constituição ou alteração de empresas, tornou a Viabilidade 
Locacional de forma automática, ou seja, a abertura de negócios ou alterações 
quaisquer em uma empresa considerada de baixo risco são realizados com menos 
burocracia e muito mais agilidade. 
A liberação na etapa de Análise de Viabilidade ocorrerá no momento em que o 
sistema automatizado verificar o enquadramento do negócio a partir do Cadastro 
Nacional de Atividades Econômicas (CNAE). Se for considerado de baixo risco, 
já estará liberado para avançar para o Licenciamento. O sistema já funciona 
integrado à Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul. Assim, avança 
rapidamente. 
  
JONES BARBOSA DA SILVA (VAVÁ) (Req. 529, 530/2022 e Ind.) 
  
Req. 529/2022 – Solicita espaço para falar sobre. 
 
Saúde Pública; 
Dengue; 
Limpeza Pública; 
Transporte Público; 
Educação. 
  
Req. 530/2022 – Solicita o envio de ofício à Secretaria de Trabalho, Habitação e 
Assistência Social – STHAS, solicitando que nos informe como proceder no 
encaminhamento para concessão de benefícios como Auxilio Brasil, Vale gás, 
entre outros que são disponibilizados pelo governo a famílias de baixa renda.  
  
Req. 531/2022 – Solicita o envio ofício de ofício ao Departamento de trânsito 
solicitando, que disponibilize equipes para monitoramento em horários diversos 
do dia, inclusive em horários de entrada e saída de alunos, nas seguintes vias: 
EMEF Vitus André Mörchbächer 
EMEF Campestre 
EMEF Universitário  
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Motoristas de vans escolares e pais, informam que tem grande dificuldades de 
acesso nas vias de proximidades destas escolas, para um fluxo com mais 
segurança e agilidade, faço a solicitação. 
   
Req. 532/2022 – Solicita o envio de ofício ao Departamento de trânsito solicitando, 
a demarcação, nova pintura e reestruturação da rótula que liga as seguintes vias, 
Rua Joao Goulart, Rua Paulo Emílio Thiesen e Rua Romeu Júlio Scherer no bairro 
Planalto, devido ao mal estado de conservação o trecho de grande movimento, 
apresenta grande perigo aos veículos e pedestres que ali transitam. 
  
Req. 533/2022 – Solicita o envio de ofício às Secretarias, OBRAS, 
AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, 
REITERANDO OS REQUERIMENTOS ENCAMINHADO EM 31 DE JANEIRO 
DE 2022, E 12 DE JANEIRO DE 2021, CONFORME SEGUE EM ANEXO. 
Conforme contato telefônico com GIOVANI MARASCA, setor de comunicação 
da prefeitura, ele seria o responsável por fazer a arte das placas, a confecção da 
placa e a instalação seria de responsabilidade do Setor de Agricultura.  
 
ANEXO ABAIXO 
- 
”Processo Nº: 
Requerimento Nº: 
Vereador: JONES BARBOSA DA SILVA (VAVÁ) 
- 
Senhor Presidente: 
JONES BARBOSA DA SILVA, Vereador com assento nesta Casa de Leis, abaixo 
assinado, vem respeitosamente requerer a Vossa Excelência, envio de oficio ao Setor de 
Trânsito colocação de placa nominativa na praça localizada na rua Galpão de Barro, bairro 
Campestre na cidade de Lajeado/RS. A nomeação da praça foi aprovada com o Projeto de 
Lei CM- CM 038-02/2018, Projeto este com os seguintes dizeres: 
“Denomina de Praça João Berté Área Pública localizada no Loteamento Antares (Vila 
Campestre) no Bairro Campestre”.   
Nestes termos, peço deferimento. 
Lajeado, 11 de janeiro de 2021. 
JONES BARBOSA DA SILVA  
VEREADOR (MDB) 
- 

Processo Nº: 
Requerimento Nº: 
Vereador: JONES BARBOSA DA SILVA (VAVÁ) 
- 
Senhor Presidente: 
JONES BARBOSA DA SILVA, Vereador com assento nesta Casa de Leis, abaixo 
assinado, vem respeitosamente requerer a Vossa Excelência, que encaminhe ofício ao setor 
de comunicação da prefeitura para que faça a confecção das seguintes placas de nomeação: 
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-Placa nominativa na praça localizada na rua Galpão de Barro, bairro Campestre na 
cidade de Lajeado/RS. A nomeação da praça foi aprovada com o Projeto de Lei CM- CM 
038-02/2018, Projeto este com os seguintes dizeres: 
“Denomina de Praça João Berté Área Pública localizada no Loteamento Antares (Vila 
Campestre) no Bairro Campestre”.   
- Placa nominativa Denomina de Área Verde Renita Schneider Kunz a Área Verde 
localizada na Rua Rio de Janeiro, esquina com a Rua Rio Grande do Sul e com a Rua 
Palmeirinhas (matrícula 47.872, setor 11, quadra 65, lote 650), localizada no bairro Santo 
André. A nomeação foi aprovada com o PROJETO DE LEI CM Nº 086-03/2019, em 28 
de outubro de 2019 
  
Nestes termos, peço deferimento. 
Lajeado, 31 de janeiro de 2022. 
JONES BARBOSA DA SILVA (VAVÁ) 
VEREADOR (MDB)” 
- 
Devido ao prazo de MAIS DE UM ANO SEM RESPOSTA AOS 
REQUERIMENTOS SEM COLOCAÇÃO DAS PLACAS, aguardo uma posição 
da referida Secretaria.  
O REQUERIMENTO COM DATA DE 11 DE JANEIRO DE 2021 SAIU DESTA 
CASA COM NÚMERO DE OF 041/2021 E O REQUERIMENTO COM DATA DE 
31 DE JANEIRO DE 2022 SAIU DESTA CASA COM NÚMERO DE OFICIO 
026/2022. 
  
Req. 534/2022 – Solicita o envio de ofício à Secretaria de Saúde solicitando o 
número da fila de espera de cirurgias eletivas no Município. Devido às constantes 
reclamações e reiterações de pacientes, pela demora na fila de espera.  
Este gabinete não tem resposta de como anda a fila, porquê da espera, qual a 
situação dos pacientes, solicitando assim que seja feito um mutirão de realizações 
de cirurgias para diminuir a espera e dar dignidade aqueles que aguardam por 
um procedimento. 
  
Solicita o envio de ofício à Secretaria de Obras para que atenda às seguintes 
demandas. 
 
Solicita troca de lâmpada queimada, na Rua Santa Catarina, com a Guanabara, 
nº 672, bairro Santo André; 
 
Solicita patrolamento e colocação de material, na rua Olympio Jacob Fraesleben, 
entre as casas 30 a 60, no Bairro Campestre, pois, devido às chuvas, existem 
muitas valetas e buracos; 
 
Solicita a troca de poste de energia, o qual, o mesmo se encontra escorado na casa 
número 127, na Rua Delfino Costa, segunda rua depois da ponte do Saraquá, no 
bairro Conservas; 
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Solicita a troca de lâmpada queimada, na rua Germano Hallmann, em frente ao 
nº 250, Bairro Campestre; 
 
Solicita colocação da tampa da boca de lobo, na rua Balduíno Drexler, ao lado do 
posto de saúde, no bairro Morro 25; 
  
Patrolamento/melhorias na via e colocação de material, na rua Balduíno Drexler, 
trecho desde o posto de saúde até o entroncamento com a rua Maria Francisca 
dos Santos, bairro Morro 25; 
 
Solicita a troca de lâmpada que está, piscando e depois se desliga na Rua Manoel 
Bandeira, número 263, Bairro Centenário; 
 
Solicita a manutenção na iluminação do parque dos Dick. Os usuários reclamam 
que está muito escuro na pista de caminhadas e no campo, gerando assim uma 
insegurança para as pessoas; 
 
Solicita a troca de lâmpada queimada, na rua Rubi, esquina com a rua Venâncio 
Aires, Bairro Olarias; 
 
Solicita troca de lâmpada, ou reator, pois a mesma passa a noite toda ligando e 
desligando. Na Rua Venâncio Aires, três postes entre o mercado “Compre bem'' 
e o bar do “tio Boneco”, no Bairro Olarias. 
  
Solicita o envio de ofício à Secretaria de Agricultura para que atenda às seguintes 
demandas. 
 
Solicita recolhimento de lixo verde, na Rua Maria Francisca da Silva, próximo 
esquina com a rua Balduíno Drexler, Bairro Morro 25; 
 
Recolhimento lixo verde, na rua Balduíno Drexler, no bairro Morro 25, na área 
verde ao lado do posto de saúde. Existem pneus junto ao lixo, gerando assim, um 
possível foco de dengue, o que torna o recolhimento urgente; 
  
Solicita recolhimento de lixo verde, na rua Adolpho Arend, nº 372, Bairro 
Campestre; 
 
Solicita recolhimento de lixo verde, na Avenida Presidente Getúlio Vargas, no 
Bairro Campestre, número 266; 
 
Solicita recolhimento de lixo verde, na rua Afonso Celso, nº 505, no Bairro Santo 
André; 
 
Solicita Roçada da praça do Bairro São Bento, na Rua 1° de maio; 
 



Página 16 de 17 
 

Solicita recolhimento de lixo verde na rua João Goulart, nº 1312, Bairro 
Campestre; 
  
HEITOR LUIZ HOPPE (Req. 536, 537 e 538/2022 e Ind. 088) 
  
Req. 536/2022 – Solicita o envio de ofício às Secretarias do Planejamento, 
Urbanismo e Mobilidade e de Obras e Serviços Urbanos, sugerindo uma 
fiscalização na calçada de passeio no entorno do antigo Prédio dos Correios, em 
frente à Praça da Matriz. 
JUSTIFICATIVA: 
A calçada está mal conservada e com buracos profundos, que poderão causar 
acidentes aos pedestres que transitam pelo local; 
Apesar do prédio não pertencer ao Município, o Poder Público Municipal tem o 
dever de fiscalizar e exigir ou efetuar o conserto do local, para oferecer segurança 
aos usuários da via pública. 
  
Req. 537/2022 – Solicita espaço no expediente da Sessão Ordinária da Câmara de 
Vereadores do dia 17.05.2022, para manifestação em relação aos assuntos abaixo: 
  
Ações de combate aos mosquitos e a dengue em Lajeado; 
Expedientes do Boletim; 
Projetos da Ordem do Dia. 
     
Req. 538/2022 – Solicita o envio de Ofício às Secretarias do Meio Ambiente, 
Saneamento e Sustentabilidade e Secretaria da Saúde – Setor da Vigilância 
Ambiental, sugerindo uma intensificação e fiscalização permanente de casas e 
prédios privados e públicos em desuso e/ou abandonados. 
JUSTIFICATIVA: 
Com o grande número de casos de Dengue em nossa cidade, também aumentou 
muito o número de denúncias em relação a casas e prédios em desuso e/ou 
abandonados, com registros de infestação de mosquitos, roedores, baratas, 
morcegos e até urubus; 
Com uma fiscalização, orientação e conscientização mais intensa e permanente, 
poderão ser evitados mais problemas de saúde e desconforto para as pessoas que 
residem, trabalham ou transitam próximas a esses locais, bem como reflexos 
negativos no sistema de saúde pública e para toda a Comunidade. 
  
Ind. 088/2022 - Solicita envio de ofício às Secretarias de Administração e 
Planejamento, Urbanismo e Mobilidade, sugerindo a reforma dos banheiros 
públicos da Praça da Matriz, bem como a disponibilização de monitor durante o 
horário em que os banheiros ficam abertos. 
JUSTIFICATIVA: 
A Praça da Matriz é uma das referências mais antigas e bonitas da nossa cidade; 
A Praça da Matriz seria muito mais frequentada é utilizada como local de 
caminhadas, passeios e descanso, caso houvesse banheiros bem equipados, 
limpos e monitorados; 
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Com a presença permanente de monitor, mantendo o ambiente limpo e bem 
conservado, evitaria também o mau uso e danos ao local, bem como as pessoas 
se sentiriam mais confortáveis e seguras para frequentar os ambientes da Praça; 
As pessoas que transitam e visitam a nossa cidade precisam ter à disposição 
banheiros públicos bem equipados, limpos e seguros. 
******************************************************************************************* 

    Sala Presidente Tancredo de Almeida Neves,  17 de maio de 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


