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     CÂMARA DE VEREADORES DE LAJEADO 
          Estado do Rio Grande do Sul 

 Sessão Ordinária realizada no dia   21/06/2022 

      BOLETIM Nº  021-02/2022 

               E X P E D I E N T E 

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

PODER EXECUTIVO: 
 
PROJETO DE LEI Nº 069-02/2022 – Autoriza a abertura de Crédito Especial. 
 
PROJETO DE LEI Nº 070-02/2022 –  Autoriza a abertura de Crédito 
Suplementar. 
 
PROJETO DE LEI Nº 071-02/2022 – Altera a Lei nº 10.385, de 20 de abril de 
2017, que institui o serviço de transporte escolar para os alunos da rede 
municipal de ensino e dá outras providências. 
 
Of. n° 0261-02/2022 - Assunto: Visitas da Câmara de Vereadores às Unidades de 
Saúde do Município. Em atenção à informação que Comissão da Câmara de 
Vereadores passará a realizar visitas nas Unidades de Saúde do Município, 
solicitamos que sejam observados os cuidados abaixo elencados, de modo a não 
interferir na rotina de atendimentos: 
- respeito à privacidade dos pacientes; 
- a visita não deverá interferir nos atendimentos; 
- nenhum paciente deverá ser filmado ou fotografado dentro da Unidade de 
Saúde; 
Ainda, a Secretaria da Saúde informa que os Vereadores deverão dirigir-se à 
Enfermeira Coordenadora de cada Unidade de Saúde para realizar a visita ou 
solicitar informações referentes aos serviços. 
  
Of. n° 0267-02/2022 - Resposta ao ofício 330/2022 do vereador Carlos Eduardo 
Ranzi, a Secretaria de Administração (SEAD) informa que, em virtude da LC 
173/2020, os servidores não completaram triênios no período entre 28/05/2020 
e 31/12/2021. Por outro lado, a Administração Municipal está realizando o 
levantamento dos servidores lotados na Secretaria de Saúde que poderão 
receber triênios, em razão da LC n° 191/2022. 
  
 Of. n° 0265-02/2022 - Resposta ao ofício 382/2022 do vereador Carlos Eduardo 
Ranzi a Secretaria de Administração (SEAD) informa que, conforme at. 23, 
inciso XI e art. 24, inciso IX da Lei Complementar nº 002/2016, o Diretor 
Administrativo/Financeiro e o Diretor Previdenciário são os substitutos legais 
do Diretor Geral do RPPS. Ainda, a SEAD encaminhai-lhe cópia da Portaria n° 
29.745, de 05 de maio de 2022, que autoriza a Diretora Previdenciária e a 
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Diretora Administrativa/Financeira a responder pela Unidade Gestora de 
Previdência Social do Município na ausência do Diretor Geral. 
******************************************************************************************* 

MUNICIPAIS: 
 
COMED - Em atenção ao of. nº 303-02/2022, da Vereadora Ana Rita da Silva 
Azambuja, solicitando Parecer para regulamentar as atividades das mães 
crecheiras (chamadas de Cuidadoras), o Conselho Municipal de Educação, 
encaminha anexo o Parecer COMED nº 14/2022, explicando sobre a 
competência que este possui em relação à regulamentação de espaços. 
 
Ofício 22-02/2022 - SMDS – Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social: 
Resposta ao Ofício no 477/2022 dos Vereadores Carlos Eduardo Ranzi e Heitor 
Luiz Hoppe, já foi encaminhada a mesma resposta através de ofício anterior no 
369/2022.  Conforme a Lei 10.007/2013, os Cemitérios Municipais tem um 
Administrador, ao qual cabe fiscalizar a limpeza dos passeios, capinas da 
vegetação, execução de ajardinamento e retirada de resíduos de coroas, no 
momento em que seu aspecto prejudicar a estética, sendo que estes serviços 
deveriam ser executados pela Secretaria Municipal da Agricultura.  
Atualmente, além da fiscalização, os serviços relativos a pinturas, recolhimento 
e retirada de resíduos de coroas, flores, vasos e outros tipos de entulhos, bem 
como os demais serviços rotineiros de manutenção, limpeza varrição, estão 
sendo realizados diretamente pela Administração dos Cemitérios e mais um 
funcionário com veículo, disponibilizado diretamente pela SMDS.  
A manutenção e limpeza diária das Câmaras Mortuárias, e eventualmente, 
conforme a demanda até mais que uma vez ao dia, é realizada por funcionários 
da Secretaria e por serventes terceirizados. Os serviços relativos às roçadas 
estão sendo realizados por empresa terceirizada conforme demanda e 
agendamento prévio, pela Secretaria de Obras. Eventuais recolhimentos de 
oferendas com animais mortos são recolhidos pelo Centro de Controle de 
Zoonoses e Vetores - CCZV.  Está previsto, a partir de 1o de junho, a 
contratação de um funcionário que deverá realizar os serviços diários de 
manutenção e conservação dos Cemitérios, Câmaras Mortuárias e a outros 
equipamentos da SMDS.  Informamos que está em andamento, atualmente no 
setor de engenharia, processo referente e reforma geral 
(piso/cobertura/banheiros...) das Capelas Mortuária, com previsão de início 
das obras para o segundo semestre do corrente ano. Também no setor de 
engenharia existe um processo referente a construção de um novo bloco de 
gavetas de ossuários para transferência dos restos portais de todas as pessoas 
sepultadas no Cemitério do Bairro Jardim do Cedro, com previsão para 2023, 
quando o mesmo será desativado. Também deve ser concluído ainda este mês o 
quinto bloco de gavetas do Cemitério Travessa da Paz, no florestal, com 
capacidade para mais 256 sepultamentos. Ampliamos o sistema de iluminação 
pública nos dois cemitérios do Florestal, devendo ser concluída ainda este mês 
a reforma do muro do Cemitério na rua Waldemar Ely. Também foram 
instaladas grades de proteção nos hidrômetros dos dois cemitérios. Nas 
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Câmaras Mortuárias, juntamente com a reforma do muro, realizamos o 
cercamento e fechamento do acesso em toda extensão da Rua Waldemar Ely, 
instalamos três aparelhos de ar condicionado (um em cada capela) e concluímos 
o gradeamento das Câmaras, proporcionando maior segurança, conforto e 
limpeza do local.  
****************************************************************************************** 

ENTIDADES: 
 
 - Sociedade Lajeadense de Atendimento à Criança e ao Adolescente - SLAN, 
CNPJ no 88.070.040/0001-50, com sede administrativa na Rua João Abott, nº 506 
- Bairro Centro - Lajeado/RS, vem através deste, encaminhar o projeto para 
reforma, melhorias e construção de dois espaços: "Oficinas e Lazer" e 
“Cobertura da Quadra Esportiva” para o Centro Pedro Albino Müller, 
localizado no Bairro Santo Antônio. Atualmente o Centro Pedro atende 160 
crianças e adolescentes em duas modalidades: Educação Infantil em turno 
integral para crianças de 02 a 05 anos e o Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vinculos - SCFV em contra turno escolar para crianças e 
adolescentes de 06 a 15 anos.  

O valor do investimento é de R$ 137.500,00 (cento e trinta e sete mil e 
quinhentos reais) cujos recursos serão utilizados para conclusão na quadra de 
esportes e entorno, bem como a cobertura e cercamento da mesma. Obra essa 
que se faz necessário em função de qualificar os atendimentos das crianças lá 
assistidas. 

Atualmente a SLAN constitui-se como a única OSC a realizar 
atendimento exclusivo na atenção básica no território municipal, prestando seus 
serviços de acordo com a Tipificação Nacional de Serviços Socioassitenciais, 
norteadora do planejamento e execução do atendimento.  
******************************************************************************************* 
ANA RITA DA SILVA AZAMBUJA (Projeto de Lei CM nº 046-02/2022) 
  
- Projeto de Lei CM nº 046-02/2022 – Estabelece ao adquirente de espaço a ser 
utilizado para fins de construção, o dever de preservar o meio ambiente e a 
fauna local da área adquirida. 
******************************************************************************************* 
MOZART PEREIRA LOPES (Ind. 105) 
  
- Solicita à Secretaria de Obras o conserto da Boca de Lobo, na Rua: Alan 
Kardec, esquina com a Rua: Beno L. Weizenmann, no Bairro Moinhos, esta boca 
de lobo está muito funda, causando problemas nos veículos. 
  
SERGIO LUIZ KNIPHOFF (Req. 644/2022) 
  
Solicita o envio de ofício ao Secretário do Desenvolvimento Econômico, 
Turismo e Agricultura (SEDETAG) André Bücker e ao responsável pela pasta 
de Agricultura, com os seguintes questionamentos: 
Existe alguma regulamentação municipal sobre o uso dos espaços públicos de 
Lajeado (praças, parques, etc) em relação ao horário de visitação, algum 
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regramento para pet´s acompanhados dos seus proprietários de transitarem 
nesses espaços? 
O campo de futebol, localizado na praça Loteamento Dos Médicos (Rua Mal. 
Floriano Peixoto, 2-76 no Bairro São Cristóvão) pertence ao complexo da praça, 
espaço público, ou existe alguma parceria privada nesse local, ou ainda, algum 
uso restrito dos brinquedos? 
  
ADRIANO ROSA (Req. 645/2022) 
  
Req. 645/2022 – Requer a Agiluz  a colocação de uma lâmpada no poste em 
frente à casa localizada na rua 18,  número 448 - Bairro Conventos. 
  
ANA RITA DA SILVA AZAMBUJA (Req. 646, 647, 648 e 649/2022) 
  
Req. 646/2022 – Solicita o envio de ofício ao Poder Executivo solicitando que 
estude a possibilidade de implantar cozinhas comunitárias. 
As Cozinhas Comunitárias são equipamentos públicos de segurança alimentar e 
nutricional que possuem capacidade mínima de 100 refeições diárias, 
funcionamento mínimo de cinco dias na semana e devem estar instaladas em 
locais estratégicos (próximo aos CRAS e outros equipamentos da Rede de 
assistência). 
As Cozinhas Comunitárias também desenvolvem atividades de inclusão social 
produtiva, fortalecimento da ação coletiva e da identidade comunitária e ações 
de educação alimentar e nutricional. 
O público alvo deverá ser constituído, prioritariamente, por grupos sociais 
vulneráveis à fome, famílias de baixa renda, populações desassistidas e situadas 
abaixo da linha de pobreza. 
  
Req. 647/2022 – Solicita à Secretaria do Planejamento, Urbanismo e Mobilidade 
que estude a possibilidade de utilizar, quando necessário, lombadas ecológicas 
como redutores de velocidade.  
Feita com material 100% reciclado, a Lombada Modular Tipo B atende 
determinações do Conselho Nacional de Trânsito (RESOLUÇÃO Nº 600, DE 24 
DE MAIO DE 2016) e se destaca pela fácil instalação e manuseio. Diferente do 
quebra-molas de asfalto, que tem um prazo de cura, a lombada ecológica reduz 
o tempo de execução, não necessita de pintura, e contribui com a preservação 
do meio-ambiente, já que é produzida com material reciclável. 
  
Req. 648/2022 - Solicita o envio de Anteprojeto de Lei à Mesa Diretora 
sugerindo a instituição do Banco de Ideias Legislativas. 
O Banco de Ideias Legislativas é uma iniciativa que não acarretará custos à 
Câmara de Vereadores, sendo um canal direto de comunicação entre o Poder 
Legislativo e a Comunidade, que poderá se valer dele para apresentar suas 
demandas e reivindicações. 
Seguindo o exemplo das Casas Legislativas Federais e Estaduais, bem como de 
diversos Municípios, a implantação de um Banco de Ideias Legislativas traz a 
possibilidade de qualquer pessoa exercer a cidadania, auxiliar na sugestão da 
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alteração na legislação vigente ou de criar novas leis. Além disso, opinar sobre 
projetos de lei, propostas de emenda às leis e outras proposições em tramitação 
na Câmara Municipal. 
  
Req. 649/2022 – Solicita o envio de ofício ao Poder Executivo solicitando que 
seja informado o número do expediente o qual analisa a viabilidade do 
município de Lajeado estabelecer convênio com o Hospital Veterinário da 
UNISC para esterilização de animais a baixo custo, bem como informe qual o 
estágio atual da análise da referida proposta. 
  
LORIVAL EWERLING DOS SANTOS SILVEIRA (Req. 650, 659 e 660/2022 e 
Ind. 106) 
  
Req. 650/2022 -  Solicita a Secretaria do Planejamento, Urbanismo e Mobilidade 
(SEPLAN) ao Senhor Secretário Giancarlo Berivan para que os fiscais orientam 
as pessoas a não colocarem material de construção ao redor das lixeiras, ato este 
que é proibido, visto que já temos várias denúncias feitas por moradores. Além 
disso, faz com que o caminhão de lixo tenha um maior dificuldade de fazer a 
sua devida coleta de lixo. 
  
Req. 659/2022 -  Solicita a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Senhor 
Fabiano Bergmann, Projetos Especiais e ao Senhor Prefeito Marcelo Caumo que 
justifique porque não foi feito o abrigo de ônibus em frente ao Hospital Bruno 
Born (HBB), localizado na Avenida Benjamin Constant em Lajeado, isto se 
justifica pela imensa reclamação da população pois em dia de chuva ou sol não 
tem onde se proteger. 
  
Req. 660/2022 - Solicita a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Senhor 
Fabiano Bergmann, e ao Senhor Prefeito Marcelo Caumo que intervenha e faça 
um convênio junto a RGE e a Certel para que junto com essas concessionárias, 
que quando fazem um trabalho de postes e manutenção das redes e retiradas as 
luminárias ou postes de luz, que as mesmas sejam repostas imediatamente após 
o serviço concluído. 
  
- Solicita a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Senhor Fabiano Bergmann e 
Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Turismo e Agricultura (SEDETAG) 
Senhor Cassiano Jung para que providencie o recolhimento de lixo verde na 
Rua Barão do Cerro Lardo no bairro Florestal. 
  
- Solicita a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Senhor Fabiano Bergmann e 
Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Turismo e Agricultura (SEDETAG) 
Senhor Cassiano Jung para que providencie a limpeza no Parque dos Dick, 
devido ao grande acúmulo de plásticos e potes que acumulam água com 
grande proliferação de mosquitos. 
  
EDERSON FERNDO SPOHR (Ind. 107) 
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Solicita ao Chefe do Poder Executivo as seguintes providências: 
  
- 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 ao Departamento de Trânsito a instalação de Semáforo com 
temporizador para pedestres e motoristas no entroncamento da avenida 
Benjamin Costant com a rua Santos Filho, Centro. O local é extremamente 
perigoso para a travessia dos pedestres. 
  
- Solicita ao Departamento de Trânsito a instalação de placas de sinalização nos 
entroncamentos ao longo da rua Hugo Jacob Mattje, Lot. Baviera, São Bento. 
  
- Solicita 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. 
  
- Solicita à Secretaria de Obras a manutenção da rua Carlos Gomes, bairro 
Centenário, na parte da estrada que ainda é de chão batido. 
  
- Solicita à Secretaria de Obras a manutenção da rua Osvino Neumann, Bairro 
Bom Pastor. 
  
- Solicita à Secretaria de Obras a manutenção da parada de ônibus localizada 
em frente à EMEI Jeito de Criança, na rua Waldemar Schossler, Bairro Moinhos 
D’Água. A mesma está sem cobertura. 
  
- Solicita à Secretaria de Obras a troca de lâmpada na rua Décio Martins de 
Azevedo, 837 – Lot. Probairro – São Bento. 
  
JONES BARBOSA DA SILVA (VAVÁ) (Req. 651, 652 e 655/2022 e Ind. 108) 
    
Req. 651/2022 – Solicita o envio de ofício à Secretaria de Saúde. Tendo em vista 
que Direito à Saúde é um direito fundamental, estando inclusive na 
Constituição Federal de 1988, bem como pelo papel primordial do Ministério 
Público em acompanhar questões envolvendo direitos difusos e coletivos, 
SOLICITO que seja instaurado procedimento interno para averiguar a falta de 
médicos nos postos de saúde de Lajeado. 
  
Req. 652/2022 – Solicita o envio de ofício à Secretaria de Trabalho, Habitação e 
Assistência Social - STHAS. Solicitando explicações das “regras” para quem 
participa das acolhidas, para ganhar a cesta básica. Refiro-me aqui dos horários 
de chegada, início, qual a tolerância de atraso. Quem chegar 5 ou 10 minutos 
atrasado do horário marcado será atendido?  Este requerimento vem buscando 
esclarecimentos, ao fato que aconteceu na data de 15/06/2022 no CRAS Santo 
André com uma senhora debilitada, que foi até a unidade com acolhida 
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marcada para as 8.30 chegou 12 minutos atrasada e não foi mais atendida, 
informaram a ela que deveria voltar na semana seguinte.  
A mesma não tem meio de transporte estava debilitada não podendo se 
locomover sozinha, pagou o vizinho para levar ela e ao chegar por 12 minutos 
de atraso não foi mais atendida.  
Reitero que uma acolhida chega ao tempo de espera de 60 dias na unidade, é 
informado que não tem o que fazer apenas aguardar, a senhora sem alimento 
debilitada que aguardou 60 dias sem se manifestar não ganhou sua cesta básica 
pois atrasou 12 minutos.  
Todo sistema é composto por regras, para que se tenha um bom funcionamento, 
mas neste caso peço que esclareça quem definiu que 12 minutos de atraso a 
pessoa não vai mais participar da acolhida. Solicito que me encaminhe um 
edital ou algum documento no qual conste com data anterior ao fato do dia 15, 
a REGRA de tolerância para atrasos na acolhida.  
Estas informações se existentes devem ser bem frisadas aqueles que buscam a 
unidade no momento que marcam uma acolhida. 
  
Req. 655/2022 – Solicita o envio de ofício a Sthas, solicitando que justificativa 
porque não está sendo mais feito o transporte de móveis que são doados pela 
população. Tendo. Vista que tem uma grande demanda. As famílias estão 
precisando de móveis. Tendo em vista que se tem um caminhão pela Sthas que 
fazia esse recolhimento e repasse para as famílias de Lajeado. 
  
Solicita o envio de ofício a Secretaria de Obras para que atenda às seguintes 
demandas: 
  
- Solicita a troca de lâmpada queimada, na rua Rio de janeiro, nº 290, Bairro 
Santo André; 
 
- Solicita a manutenção da rua Avenida Paraíba, Bairro Hidráulica, muitos 
desníveis e buracos no calçamento, conforme protocolo 15462/2022; 
  
- Solicita o patrolamento e colocação de matérias, na rua Olga Roos Scherer, 
Loteamento Visão, Bairro Olarias; 
  
- Solicita a manutenção dos buracos na rua Érico Weber, no Bairro Floresta, em 
frente à casa nº 425; 
  
- Solicita a troca de lâmpada queimada, na Rua Cristiano Schneider, entre o nº 
160 e o 170, Bairro Olarias; 
  
- Solicita a manutenção de tubulação de rede de esgoto, na rua das Nogueiras, 
esquina com rua Ana Maria Schuller Azambuja, no Bairro Moinhos D’Água, 
protocolo 15461/2022; 
  
- Solicita a colocação de brita, na rua Oscar Pedro Scherer, Bairro Planalto. 
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- Solicita o envio de ofício ao departamento de trânsito solicitando a colocação 
de uma lombada em frente a empresa minuano, devido ao fluxo de veículos ser 
muito intenso os funcionários da empresa temem pela segurança. Solicitação 
feita pelo Protocolo 14762/2022.  
  
- Solicita o envio de ofício à secretaria do meio ambiente, solicitando a colocação 
de mais uma lixeira na esquina das ruas Rio de janeiro com a Santa Catarina, no 
local já tem uma lixeira, mas não suporta a quantidade de lixo que os 
moradores depositam nela.  
  
ALEX SCHMITT (Req. 654/2022) 
  
Req. 654/2022 – Requer que, com medida de cumprimento da legislação 
vigente, seja colocado na ordem do dia o Projeto de Emenda à Lei Orgânica 
001/2022. A Lei Orgânica Municipal, em seu art. 42, estabelece que, a 
requerimento do Vereador, passados 60 dias de tramitação, o projeto de Lei 
deverá ser incluído na ordem do dia. 
  
ANTÔNIO MARCOS SCHEFER (Req. 656, 657 e 658/2022 e Ind. 109) 
  
Req. 656/2022 – Solicita o envio de ofício ao Poder Executivo/Sr. Prefeito 
Municipal, SESA solicitando a pedido dos moradores da Rua Lauro Schuster no 
bairro Conventos que sejam tomadas as devidas providências quanto aos 
agentes de saúde não estarem fazendo visitas aos mesmos, pois essa situação 
está prejudicando a todos. 
  
Req. 657/2022 – Solicita o envio de ofício ao Poder Executivo/Sr. Prefeito 
Municipal/ SESA solicitando que seja informada a esta Casa Legislativa, se os 
CAPS (Centro de Atenção Psicossocial) estão localizados em imóveis de 
propriedade do município, ou em áreas alugadas. 
  
Req. 658/2022 - Solicita o envio de ofício ao Poder Executivo/Sr. Prefeito 
Municipal/ SESA solicitando que seja informada a esta Casa Legislativa, por 
qual motivo está havendo a falta de diversos medicamentos básicos muito 
utilizados principalmente nesta época do ano, como por exemplo Amoxicilina, 
Azitromicina, Paracetamol e outros nos Postos de Saúde do município, visto 
que são inúmeras as reclamações que chegam até este Vereador de moradores 
com baixas condições financeiras de diversos bairros, que estão sendo 
prejudicados com esta situação, pois não tem condições de comprar os mesmos. 
    
Solicita o envio de ofício ao Poder Executivo/Sr. Prefeito Municipal,  
  
- SEOSP: solicitando se possível a colocação de material asfáltico na Rua Arno 
Eckardt no bairro Conventos, pois isso amenizaria a poeira no local. 
  
- SEOSP: Solicitando melhorias como patrolamento e colocação de material 
(brita/saibro), na Rua Walter Immich no bairro Conventos, pois as valestas 
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existentes na mesma estão acumulando água, dificultando assim a travessia no 
local e gerando a proliferação de insetos. 
  
ALEX SCHMITT, MOZART PEREIRA LOPES, DEOLÍ GRÄFF e PAULA 
THOMAS (Req. 653/2022) 
  
Req. 653/2022 – Solicita o envio de ofício ao Senado Federal em forma de Moção 
de Apoio ao Projeto de Lei nº 3273 de 2019 do Poder Executivo nacional que 
altera a Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003, que dispõe sobre registro, 
posse e comercialização de armas de fogo e munição, sobre o Sistema Nacional 
de Armas - Sinarm e define crimes. 
 
PAULA THOMAS:  (Req. nº 661/2022) 
 
Req n º 661/2022 -  Solicita o envio de ofício  a Senhora Tania Rodrigues, 
convidando-a para fazer o uso da Tribuna Livre, explanando sobre o Pacto pela 
Paz. 
******************************************************************************************* 
     Sala Presidente Tancredo de Almeida Neves, 21 de junho de 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


