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      CÂMARA DE VEREADORES DE LAJEADO 
          Estado do Rio Grande do Sul 

 Sessão Ordinária realizada no dia   13/09/2022 

      BOLETIM Nº  032-02/2022 

               E X P E D I E N T E 

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

PODER EXECUTIVO: 
 

- PL Nº 103-02/2022 - Inclui o inciso XI ao art. 49 e altera a redação do 
art. 138 da Lei nº 2.714, de 31 de dezembro de 1973, que institui o 
Código Tributário do Município de Lajeado. 
 

- PL Nº 104-02/2022  - Disciplina a gestão democrática nas escolas 
públicas municipais de Lajeado. 
 
Of. n° 0512-02/2022 - Resposta aos ofícios 698, 699 e 700/2022 da 
vereadora Ana Rita da Silva Azambuja, e aos ofícios 701 e 702/2022 
do vereador Jones Barbosa da Silva. Em atenção aos ofícios acima 
referidos, a Administração Municipal agradece as indicações e 
informa que as mesmas foram, encaminhadas às Secretarias 
competentes para conhecimento e providências cabíveis. 
 
Of. n° 0510-02/2022 - Resposta ao ofício 509/2022 do vereador 
Antônio Marcos Schefer. Em atenção ao ofício 509/2022, a Secretaria 
da Saúde (SESA) esclarece que, no momento, não estão sendo 
realizadas visitas nos domicílios da referida área do bairro Conventos 
por ocorrência da aposentadoria da profissional que atuava na região. 
A SESA informa, ainda, que já estão sendo tomadas as devidas 
providências para a contratação de uma nova Agente Comunitária de 
Saúde. 
 
Of. n° 0508-02/2022 - Resposta ao ofício 508/2022 da vereadora Ana 
Rita da Silva Azambuja. Em atenção ao ofício 508/2022, a Secretaria 
de Administração (SEAD) esclarece que o valor dos bens que foram 
adquiridos com recursos voluntários, por força de lei, retornam às 
Secretarias de origem. Já os valores remanescentes são aportados no 
caixa do Poder Executivo. 
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Of. n° 0509-02/2022 - Resposta ao ofício 649/2022 do vereador 
Antônio Marcos Schefer. Em atenção ao ofício 649/2022, a Secretaria 
da Saúde (SESA) informa que os moradores do bairro Planalto tem 
como referência a Estratégia de Saúde da Família do bairro Olarias, e 
esta Unidade possui Agentes Comunitários de Saúde. 
 
Of. n° 0478-02/2022 - Resposta ao ofício 449/2022 do vereador Sérgio 
Luiz Kniphoff. Em atenção ao ofício 449/2022, a Secretaria da Saúde 
(SESA) comunica que, no período, foram adquiridos 2.068 testes 
rápidos para dengue ao custo de R$ 45.060,00, bem como foram 
contratados 10 Agentes de Combate às Endemias em caráter 
emergencial, ao custo de R$ 129.351,86, oriundos de Recurso Federal. 
 
Of. n° 0499-02/2022 -  Resposta aos ofícios 619 e 622/2022 do vereador 
Carlos Eduardo Ranzi. Em atenção ao ofício 619/2022, a Secretaria da 
Educação (SED) comunica que o projeto para fechamento da área 
térrea do ginásio da EMEF São Bento encontra-se em fase de licitação. 
Quanto ao ofício 622/2022, a SED informa que encaminhará 
expediente à Administração Municipal, para avaliação e análise do 
terreno, com o objetivo de verificar a possibilidade de aquisição da 
referida área. 
******************************************************************************  
MESA DIRETORA:  ( Projeto de Resolução nº 002-02/2022) 
 
- Projeto de Resolução nº 002-02/2022 – Autoriza a devolução parcial 
do duodécimo ( Art. 29-A, CF) até o limite de R$ 5.000,00 ( cinco mil 
reais) sugerindo-se utilização em campanha em prol da doação de 
órgãos, em vista do Setembro Verde.  
 
ANA RITA DA SILVA AZAMBUJA (Projeto de Lei CM nº 078-
02/2022) 
  
- Projeto de Lei CM nº 078-02/2022 – Estabelece a política municipal 
de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro 
Autista - TEA e dá outras providências 
  
ANA RITA DA SILVA AZAMBUJA (Projeto de Lei CM nº 079-
02/2022) 
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- Projeto de Lei CM nº 079-02/2022 – Define parâmetros técnicos para 
autorização de poda, supressão de árvores, bem como regulamenta a 
compensação a ser realizada pelo requerente. 
  
  ANA RITA DA SILVA AZAMBUJA (Projeto de Lei CM nº 080-
02/2022) 
  
- Projeto de Lei CM nº 080-02/2022 – Institui o Programa Pomar 
Lajeadense para a execução da política de plantio, manejo, 
preservação e expansão da arborização frutífera em espaços públicos 
no município e dá outras providências. 
****************************************************************************** 
ADRIANO ROSA (Ind. 166) 
  
- Solicita o envio à Secretaria do Meio Ambiente e Secretaria da 
Agricultura, fazer o corte de Árvore Figueira na Rua Dos Cravos,648 
no Bairro Carneiros. A moradora relatou que as raízes da árvore estão 
comprometendo as estruturas da casa e está muito perigoso. 
  
ANA RITA DA SILVA AZAMBUJA (Req. 862, 863, 864, 865, 866, 
867, 868, 869, 870, 871, 872, 873 e 874/2022) 
  
Req. 862/2022 – Solicita o envio de Anteprojeto de Lei à Secretaria de 
Educação, Conselho Municipal de Educação, Conselho Municipal de 
Turismo, que trata do turismo pedagógico e visa incentivar os alunos 
do ensino básico municipal a conhecerem os pontos turísticos, 
históricos e culturais de nossa cidade, visando permitir o 
conhecimento e valorização das atividades do turismo. A 
importância de conhecer estes locais históricos poderá envolver 
nossas crianças na preservação do patrimônio, meio ambiente e de 
nossa cultura. 
  
Req. 863/2022 – Solicita o envio de Anteprojeto de Lei à Secretaria de 
Educação e Conselho Municipal de Educação, que institui o "Projeto 
AmiCão nas Escolas" no âmbito do Município de Lajeado. A proposta 
tem como objetivo criar condições para conscientização e promoção 
da educação ambiental nas unidades educacionais de ensino, visando 
o respeito à vida, o bem-estar dos animais, a convivência mútua e o 
combate aos maus-tratos, podendo ser estabelecida parceria com 
entidades de proteção animal e outras organizações não 
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governamentais, instituições de ensino, estabelecimentos 
veterinários, empresas privadas e entidades de classe, sem exclusão 
de quaisquer outros, de modo a oferecer-lhes muito carinho, atenção 
e o devido respeito que merecem, proporcionando-lhes uma vida 
digna e confortável. 
Através desta proposta, o Poder Público poderá contar com uma 
ferramenta de aproximação para com o munícipe e de grande 
importância na função social-didática. Sendo assim, a instituição do 
projeto "AmiCão nas Escolas" no âmbito do Município de Lajeado, 
para conscientização e promoção da educação ambiental nas 
unidades educacionais de ensino, tem como objetivos a promoção de 
uma cultura de responsabilidade e solidariedade para com todas as 
formas de vida, sensibilizando direção, professores, estudantes e a 
comunidade sobre a importância da posse responsável, da castração 
para evitar a superpopulação de animais domésticos abandonados na 
cidade, da prevenção de zoonoses, bem como sobre a adoção de 
animais e sobre os sofrimentos causados devido a maus-tratos. 
   
Req. 864/2022 -  Solicita o envio de Anteprojeto de Lei à Secretaria de 
Educação e Conselho Municipal de Educação, que dispõe sobre a 
utilização de material publicitário nos veículos de transporte escolar 
com intuito de combater a pedofilia, a cyberpedofilia ou apologia à 
pedofilia. O objetivo da presente proposta é tornar o transporte 
escolar um dos principais agentes de divulgação constante do 
combate aos crimes de pedofilia, cyberpedofilia, apologia à pedofilia 
e de exploração de crianças e adolescentes. 
  
 Req. 865/2022 -  Solicita o envio de ofício ao Poder Executivo 
solicitando que informe quais foram os encaminhamentos, destino e 
estágio atual de utilização da Emenda Parlamentar encaminhada pelo 
Deputado Federal Alceu Moreira, no valor de R$ 180 mil (Emenda nº 
28580007) para Controle da População de Animais em Situações 
Excepcionais (castração e atenção veterinária), que será utilizada, em 
parte, para equipar a nova clínica veterinária municipal e o restante 
para castração de animais. 
  
Req. 866/2022 – Solicita o envio de ofício ao Poder Executivo 
solicitando que informe quais foram os encaminhamentos, destino e 
estágio atual de utilização da Emenda Parlamentar encaminhada pelo 
Deputado Federal Alceu Moreira, no valor de R$ 120 mil (Emenda 
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RP9) para Incremento ao Custeio à Saúde e que, conforme combinado 
com o Prefeito Municipal, será destinada para castração de animais. 
  
Req. 867/2022 – Solicita o envio de ofício ao Poder Executivo 
solicitando cópia do laudo técnico ambiental que autorizou a 
remoção das árvores localizadas na Rua Bento Gonçalves, entre as 
Ruas Pinheiro Machado e Saldanha Marinho. Solicito ainda que seja 
informado qual o plano (prazo, locais, espécies, entre outros) de 
arborização do centro da cidade. 
  
Req. 868/2022 - Solicita o envio de ofício ao Poder Executivo 
solicitando que informe se há previsão de instalação de redutor de 
velocidade na Avenida dos Ipês. 
  
Req. 869/2022 – Solicita o envio de ofício ao Poder Executivo 
solicitando que informe a quantidade de animais castrados em 
agosto, especificando em felinos fêmeas, felinos machos, caninos 
fêmeas e caninos machos. 
  
Req. 870/2022 - Solicita o envio de ofício ao Poder Executivo 
solicitando que informe se há algum projeto no município previsto 
em relação aos focos de procriação de felinos e se há previsão de 
construção de gatil municipal. 
  
Req. 871/2022 -  Solicita o envio de ofício ao Poder Executivo 
solicitando cópia do projeto de reforma da clínica veterinária 
municipal e que informe a data prevista da licitação para a obra. 
  
Req. 872/2022 -  Solicita que a Mesa Diretora envie cópia da Lei 
Municipal nº 11.294/2022 a todas clínicas veterinárias do município. 
A Lei proíbe o sacrifício de animais saudáveis, com exceção nos casos 
de doenças graves ou enfermidades infectocontagiosas incuráveis 
que coloquem em risco a saúde humana ou a de outros animais. A 
eutanásia só será permitida com laudo de veterinário responsável e 
as entidades de proteção animal deverão ter acesso irrestrito à 
documentação que comprove a legalidade da eutanásia. 
   
Req. 873/2022 – Solicita o envio de ofício ao Poder Executivo 
solicitando que seja informado como está sendo aplicada a Lei 
Municipal nº 11.294/2022, a qual proíbe o sacrifício de animais 
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saudáveis, com exceção nos casos de doenças graves ou enfermidades 
infectocontagiosas incuráveis que coloquem em risco a saúde 
humana ou a de outros animais (eutanásia só será permitida com 
laudo de veterinário responsável e as entidades de proteção animal 
deverão ter acesso irrestrito à documentação que comprove a 
legalidade da eutanásia). Solicito também, conforme preconiza a 
legislação acima citada, que o município solicite o relatório de 
eutanásias e laudos de eutanásias de todas clínicas veterinárias do 
município dos últimos 12 meses. 
  
Req. 874/2022 – Solicita o envio de ofício ao Poder Executivo 
solicitando que seja informado como está ocorrendo a aplicação a 
fiscalização da Lei Municipal nº 11.365, de 3 de maio de 2022, que tem 
como objetivo ampliar a fiscalização e controle do município sobre as 
residências que possuem mais de 5 animais das espécies canina e/ou 
felina.  
Residências que abrigam mais de 5 animais destas espécies devem 
solicitar ao município Alvará de Canil / Gatil de Propriedade Privada 
– o qual é emitido gratuitamente pelo município e que atesta as 
condições do local que abrigam os animais.  
"Art. 27. Em residências particulares não será permitida a criação, 
alojamento e a manutenção de mais de 05 (cinco) animais, no total, das 
espécies canina ou felina, com idade superior a 90 (noventa) dias. 
§ 1º Será permitida a criação de mais de 05 (cinco) animais, sendo 
caracterizada como canil de propriedade privada, cujo funcionamento está 
vinculado à liberação de alvará emitido pela Secretaria da Fazenda após 
avaliação da Secretaria do Meio Ambiente, nos termos do caput desse artigo, 
desde que constatadas as seguintes condições: 
I – a criação, alojamento e a manutenção não estar caracterizada como 
comércio; 
II – o local de alojamento estar de acordo com a quantidade e o porte dos 
animais, em perfeitas condições higiênico-sanitárias, com vacinação 
atualizada e esterilização para evitar procriação. 
§ 2º As condições descritas no parágrafo anterior serão comprovadas 
mediante a emissão de laudo técnico, pelo médico veterinário do setor 
competente.  
§ 3º As residências particulares que criam, alojam ou mantêm mais de 5 
(cinco) animais, no total, das espécies canina ou felina, com idade superior 
90 (noventa) dias, e não possuem alvará de canil / gatil privado (gratuito), 
serão notificadas pelo Secretaria do Meio Ambiente, Saneamento e 
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Sustentabilidade para regularizar (gratuitamente) a situação em até 120 
(cento e vinte) dias. 
I – Em caso de não regularização no prazo estabelecido, incidirá multa a ser 
estabelecida pelo Poder Executivo e os animais recolhidos e destinados ao 
Canil Municipal". 
  
EDERSON FERNANDO SPOHR (Ind. 167) 
  
- Indico à Mesa Diretora desta Casa Legislativa, oficiar ao Chefe do 
Poder Executivo as seguintes providências: 
  
- Solicito ao Departamento de Trânsito a sinalização (pintura e placas) 
da rua Armin Schneider, no trecho compreendido entre a RS 130 e a 
rua Benjamin Constant. 
  
- Solicito ao Departamento de Trânsito a sinalização (pintura) da rua 
Santos Filho, no trecho compreendido entre as ruas Benjamin 
Constant e João Abott. 
  
- Solicito à Secretaria de Obras a troca de lâmpada, na rua Sérgio 
Lopes Craide, nº 610, no bairro Floresta. 
  
- Solicito à Secretaria de Obras, a troca de lâmpada, na rua Jacob 
Augusto Purper, nº 100, em frente a sucatas no bairro Floresta. 
  
- Solicito à Secretaria de Obras, a troca de lâmpada, na rua Laudir João 
Fleck, nº 81, no bairro Floresta. 
  
- Solicito à Secretaria de Obras, a troca de lâmpadas, na rua Beno 
Augusto Schmitt números 145, 167 e 205, no bairro Floresta. 
  
- Solicito à Secretaria de Obras, a troca de lâmpadas na rua Maria 
Elizete Stein, nos números 114, 79 e 68, no bairro Floresta. 
  
- Solicito à Secretaria de Obras, a troca de lâmpada, na rua Pedro 
Inácio de Oliveira, nº 55, no bairro Floresta. 
  
- Solicito à Secretaria de Obras, a troca de lâmpada, na rua Bruno 
Sieben, nº 15, no bairro Floresta. 
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- Solicito à Secretaria de Obras, a troca de lâmpada, na rua Érico 
Weber, nº 487, no bairro Floresta. 
  
- Solicito à Secretaria de Obras, a troca de lâmpada, na rua Selvino 
Seltenreich, nº 222, no bairro São Bento. 
  
– Solicito a Secretaria de Obras, a troca de lâmpada, na rua Juvenal 
José Pinto, nº 39, no bairro Moinhos D’Água (poste do transformador) 
  
- 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. 
  
- Solicito ao Departamento de Trânsito, a instalação de Semáforo com 
temporizador para pedestres e motoristas, no entroncamento da 
avenida Benjamin Constant, com a rua Santos Filho, Centro. O local é 
extremamente perigoso para a travessia dos pedestres. 
  
- Solicito à Secretaria de Obras, que a faixa de pedestres entre a 
EMMEI Pequeno Aprendiz e o posto de Saúde de São Bento seja 
transformada em FAIXA ELEVADA. 
  
- Solicito à Secretaria de Obras, a troca de lâmpada, na rua Guido 
Gerhardt, nº 46 no bairro Alto do Parque. 
  
- Solicito à Secretaria de Obras Departamento de Agricultura, a poda 
de árvores, na rua Silvestre Purper, próximo à divisa com o município 
com Santa Clara do Sul, pois os galhos estão invadindo a rua e 
dificultando a passagem dos ônibus. 
  
CARLOS EDUARDO RANZI (Req. 875, 876, 877, 878 e 879/2022) 
  
Req. 875/2022 -  Solicita o envio de ofício ao Poder Executivo, 
solicitando que seja atualizado o portal da transparência, onde 
constam a remuneração dos servidores municipais. Ocorre que não 
constam os dados de novembro de 2019 a julho de 2020. 
  
Req. 876/2022 -  Solicita o envio de ofício à Mesa Diretora, reiterando 
o requerimento número 708/2022, solicito alguns ajustes no site: 
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- No link que dá acesso a cada projeto de lei, que seja disponibilizado 
o link para sessão da Câmara. 
- No link de cada projeto de lei sejam disponibilizadas / anexadas 
emendas orais e link para a respectiva Lei criada (atualmente 
constante no site leismunicipais.com.br " 
  
Req. 877/2022 – Solicita o envio de ofício à Mesa Diretora, reiterando 
o requerimento número 641/2022, solicito iluminação no letreiro da 
fachada da Câmara de Vereadores, alusiva aos meses de campanhas 
de conscientização (exemplos: setembro verde, outubro rosa e 
novembro azul). 
  
Req. 878/2022 – Solicita o envio de ofício ao Poder Executivo, 
reiterando o ofício 1152/2021, na qual solicitamos que o município 
verifique junto ao Ipê Saúde, a possibilidade de adesão do plano aos 
funcionários públicos municipais. 
  
Req. 879/2022 - Solicita o envio de ofício à Secretaria da Educação, 
solicitando a quantidade de vagas compradas em escolas 
particulares, mês a mês, nos anos de 2020, 2021 e 2022. 
  
LORIVAL EWERLING DOS SANTOS SILVEIRA (Req. 880 e Ind. 
168) 
  
Req. 880/2022 – A Secretaria de Obras e Serviços Urbanos 
Departamento da Agricultura, para que providencie um campo de 
grama sintética para o Bairro Conservas devido a necessidade da 
prática deste esporte para os adolescentes que ali residem 
  
- Secretaria de Obras e Serviços Públicos (SEOSP), para que seja feita 
boca de lobo na Rua Emílio Abichequer em frente à casa de número 
328, Loteamento dos Médicos no Bairro São Cristóvão, devido ao 
grande volume de alagamento na rua. 
  
ANTÔNIO MARCOS SCHEFER (Req. 881, 882 e 883/2022 e Ind. 
167) 
  
Req. 881/2022 – Solicita o envio de ofício ao Expresso Azul de 
Transporte SA solicitando a pedido dos moradores de que seja 
disponibilizada uma linha de ônibus que faça o trajeto do bairro 
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Centro (parada localizada no Parque dos Dick) até as proximidades 
da Rua Sabiá no bairro Universitário, pois segundo os mesmos, 
atualmente não existe nenhuma, o que faz com que muitas vezes tem 
que subir a pé até em casa, o que acaba sendo muito cansativo. 
  
Req. 882/2022 – Solicita o envio de ofício ao Poder Executivo/Sr. 
Prefeito Municipal, SEOSP solicitando que seja informada a esta Casa 
Legislativa por qual razão as solicitações de melhorias como por 
exemplo, colocação de uma pracinha, de goleiras, de rede nas 
goleiras, pintura do campo e conserto dos banheiros no Campo 
Delfino Costa localizado no final da Rua Nossa Senhora da Conceição 
no bairro Conservas, não estão sendo atendidas, tendo em vista que 
são inúmeros os pedidos que já foram feitos por este gabinete, desde 
o ano de 2019, e até agora segundo informações dos moradores nada 
foi feito. 
  
Req. 883/2022 - Solicita o envio de ofício ao Poder Executivo/Sr. 
Prefeito Municipal/ STHAS solicitando que seja informada a esta 
Casa Legislativa como serão feitas as casas para os antigos moradores 
da Vila dos Papeleiros, tendo em vista que segundo reclamações dos 
mesmos, o acordo que havia sido feito de que as residências seriam 
de alvenaria não está sendo cumprido, e que no lugar estariam sendo 
feitos chalés de madeiras. 
   
- Solicita o envio de ofício ao Poder Executivo/Sr. Prefeito Municipal,  
  
- SEOSP/SAURB: solicitando o recolhimento de lixo em frente a 
academia ao Ar Livre localizada ao lado do Posto de Saúde do bairro 
Conservas. 
  
- SEOSP: solicitando a substituição de lâmpadas queimadas na 
quadra de esportes localizada ao lado do Posto de Saúde do bairro 
Conservas. 
  
- SEOSP: reiterando a solicitação de que na Rua Germano Eggers no 
bairro Conventos, seja feita a instalação na área verde da mesma, de 
uma academia ao Ar Livre e uma pracinha, para que os moradores 
tenham um local para o seu momento de lazer.  
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- SEOSP: solicitando a substituição de lâmpadas queimadas na Rua 
Peru no bairro Nações. 
  
- SEOSP: solicitando melhorias no calçamento da Rua Delfino Costa, 
no bairro Conservas, e que seja estudada a possibilidade de colocação 
de uma camada fina de asfalto só para nivelar a mesma, tendo em 
vista que com a quantidade de buracos, está quase impossível 
transitar no local. 
  
- SEOSP: solicitando o conserto de um buraco existente na interseção 
entre a Rua Minas Gerais com a Rua Piauí no bairro São Cristóvão. 
****************************************************************************** 
Sala Presidente Tancredo de Almeida Neves, 13 de setembro de 202 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


