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      CÂMARA DE VEREADORES DE LAJEADO 
          Estado do Rio Grande do Sul 

 Sessão Ordinária realizada no dia   22/09/2022 

      BOLETIM Nº  034-02/2022 

               E X P E D I E N T E 

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

PODER EXECUTIVO: 
 

- PL Nº 105-02/2022 – Cria vagas e altera a Lei nº 8.795, de 26 de 
dezembro de 2011. 
 
Of. nº 0517-02/2022 - Resposta aos ofícios 709 e 710/2022 do vereador 
Adriano Rosa, aos ofícios 711, 713, 714, 715 e 716/2022 da vereadora 
Ana Rita da Silva Azambuja, ao oficio 718/2022 do vereador Waldir 
Blau, e aos ofícios 719 e 721/2022 do vereador Jones Barbosa da Silva 
a Administração Municipal agradece as indicações e informa que as 
mesmas foram encaminhadas às Secretarias competentes para 
conhecimento e providências cabíveis.  
******************************************************************************  
MUNICIPAIS: 
 
 - COMED -  Em resposta ao Of. n° 711-02/2022, o Conselho 
Municipal de Educação-COMED informa que entre as atribuições do 
COMED, quanto está a responsabilidade de regulamentar os 
Pareceres e Resoluções, emanadas pelo Conselho Nacional de 
Educação/Câmara de Educação à elaboração de Leis, Básica para a 
adequação do Sistema Municipal de Ensino. Lembramos que os 
temas mencionados no Anteprojeto de Lei da Vereadora Ana Rita da 
Silva Azambuja estão contemplados na Base Nacional Comum 
Curricular/BNCC e no Documento Orientador do Município de 
Lajeado. 
****************************************************************************** 
ANA RITA DA SILVA AZAMBUJA (Projeto de Lei CM nº 081-
02/2022) 
  
- Projeto de Lei CM nº 081-02/2022 – Fixa diretrizes para a 
implantação da Política Municipal de Incentivo ao Futebol Feminino 
— FUTFEM, no âmbito do Município de Lajeado. 
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DEOLÍ GRÄFF (Projeto de Lei CM nº 082-02/2022) 
  
- Projeto de Lei CM nº 082-02/2022 – Denomina de Rua Gino Ferri a 
Rua C, localizada no Loteamento Altos da Floresta, Bairro Floresta, 
Lajeado/RS. 
    
DEOLÍ GRÄFF (Projeto de Lei CM nº 083-02/2022) 
  
- Projeto de Lei CM nº 083-02/2022 – Denomina de Rua Adão Aloísio 
Rockenbach a Rua B, localizada no Loteamento Altos da Floresta, 
Bairro Floresta, Lajeado/RS. 
****************************************************************************** 
ANA RITA DA SILVA AZAMBUJA (Req. 884, 885, 886, 887, 888 e 
889/2022) 
  
Req. 884/2022 – Solicita o envio de Anteprojeto de Lei à Secretaria do 
Desenvolvimento Social e ao Conselho Municipal de Assistência 
Social, para que o mesmo seja analisado e posteriormente 
apresentado pelo Poder Executivo. A proposta institui a Política 
Municipal de incentivo a adoção tardia no município de Lajeado.  
  
Req. 885/2022 – Solicita o envio de ofício à Secretaria do 
Desenvolvimento Social e ao Conselho Municipal de Assistência 
Social, solicitando que estudem a possibilidade de implementar em 
Lajeado o restaurante popular, destinado a atender pessoas em 
situação de risco social.  
  
Req. 886/2022 – Solicita o envio de ofício à Secretaria do 
Planejamento, Urbanismo e Mobilidade e ao Conselho Municipal de 
Desenvolvimento Urbano, solicitando a criação de normas junto ao 
Plano Diretor para implantação de estabelecimentos formados por 
um conjunto de cozinhas industriais, onde são preparados alimentos 
apenas para entrega. Nestes ambientes, chamados de dark kitchens, 
não há consumo no local. Este regramento tem como objetivo evitar 
futuros transtornos que são percebidos em muitas cidades onde já 
funcionam estes tipos de estabelecimentos. 
O fenômeno mundial, que teve início há cerca de cinco anos na Índia, 
Londres e Estados Unidos, se multiplicou de forma acelerada durante 
a pandemia. E promete crescer ainda mais.  
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“Dark kitchen”, também conhecido como restaurante fantasma, ou 
restaurante virtual ou ainda, ghost restaurant, é um estabelecimento 
de serviço de alimentação que oferece apenas comida para viagem. É 
um negócio apenas de entregas e está estreitamente alinhado com os 
novos serviços de entrega de comida online. 
As “dark kitchens” entregam comida diretamente aos seus clientes, 
muitas vezes através do uso de serviços de entrega terceirizados. 
Um grupo de restaurantes diferentes pode operar na mesma “dark 
kitchen” compartilhada, com o objetivo de cozinhar alimentos 
puramente para delivery. 
O conceito de “dark kitchen” também permite que os operadores 
experimentem a combinação de vários tipos de culinária em uma 
única operação de cozinha. 
Assim, embora a redução de custos seja uma grande vantagem, talvez 
o verdadeiro impulsionador seja o crescimento previsto do mercado 
de entrega on-line. 
  
Req. 887/2022 – Solicita o envio de ofício ao Poder Executivo para que 
informe se há previsão de instalação dos seguintes equipamentos 
públicos e a data prevista dos mesmos: 
- Construção/ampliação da clínica veterinária localizada junto ao 
Aterro Sanitário 
- Cachorródromo. 
  
Req. 888/2022 – Solicita o envio de ofício à Secretaria do 
Planejamento, Urbanismo e Mobilidade e ao Conselho Municipal de 
Desenvolvimento Urbano, solicitando a criação da atividade 
econômica de Instituição de Longa Permanência para Idosos no 
Código de Atividades Econômicas do Município do Lajeado. A 
instituição de Longa Permanência para Idosos é adequada em Zonas 
Residenciais. A edificação deverá ser de uso exclusivo, podendo ser 
autorizadas atividades complementares, se necessárias, no mesmo 
local, caso configure atendimento a exigências de órgãos competentes 
para o exercício da atividade principal. 
O “envelhecimento” da população exige um processo de otimização 
das oportunidades de saúde, participação contínua nas questões 
sociais, econômicas, culturais, espirituais e civis, e não somente à 
capacidade de estar fisicamente ativo ou de fazer parte da força de 
trabalho. 
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Desde 2003, o país conta com Instituições de Longa Permanência para 
Idosos, criadas por sugestão da Sociedade Brasileira de Geriatria e 
Gerontologia para substituir o papel dos asilos na rede de assistência 
social ao idoso. 
A criação da atividade econômica municipal Instituição de Longa 
Permanência para Idosos, cujo caráter residencial a torna adequada 
em Zonas Residenciais do Município, destinada a domicilio coletivo 
de pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, com ou sem 
suporte familiar e em condições de usufruto da liberdade, dignidade 
e cidadania. 
   
Req. 889/2022 – Solicita o envio de Anteprojeto de Lei à Secretaria da 
Cultura, Esporte e Lazer, o qual institui o Movimento Lajeado Mais 
Feliz. 
O Movimento tem como objetivo estimular a realização de atividades 
regulares e regionalizadas de lazer, arte, cultura, turismo, 
gastronomia e esportes em espaços públicos de Lajeado, como praças 
e parques. O principal objetivo é promover uma ação democrática e 
participativa, com o fomento da economia criativa e local, 
estimulando o convívio, o senso de comunidade e o desenvolvimento 
da cidadania em toda a cidade.  
O que poderá ter:  
Apresentações artístico-culturais; 
Exposições; 
Feiras artísticas; 
Atividades de esporte e lazer; 
Instalação de brinquedos e equipamentos para crianças; 
Feiras gastronômicas; 
Oficinas circenses; 
Aulas abertas de esportes como futsal e tênis; 
Jogos para crianças; 
Espaço para piqueniques; 
Cinema ao ar livre. 
 
LORIVAL EWERLING DOS SANTOS SILVEIRA (Ind. 170) 
  
- Senhor Prefeito Marcelo Caumo e ao Secretário da Secretaria de 
Obras e Serviços Urbanos (SOSUR), Senhor Fabiano Bergmann para 
que providencie o recapeamento da Rua Jacob Kieling entre a 
Avenida Sete de Setembro no Bairro Florestal devido ao mal estado 
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que se encontra e com grande fluxo de veículos que circulam para se 
dirigirem até o foro. 
  
- Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (SOSUR), para que 
providencie o recapeamento da Rua Antônio Silvestre Arenhart no 
Bairro Jardim do Cedro, pois lá passam os ônibus e o calçamento está 
bastante danificado. 
  
- Solicitamos a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (SOSUR), para 
que providencie o fechamento embaixo do telhado do Ginásio 
Municipal do Bairro Santo Antônio, pois nos dias de vento, entra 
chuva, água e também pombos que sujam todo o Ginásio. 
  
CARLOS EDUARDO RANZI (Req. 890, 891 e 892/2022) 
  
Req. 890/2022 -  Solicita o envio de ofício ao Poder Executivo, 
solicitando que seja instalada placa na Rua Bento Rosa, junto a rótula, 
após a Igreja Matriz, indicando a saída para BR 386, pela Rua Capitão 
Leopoldo Heineck, favorecendo a mobilidade urbana. 
  
Req. 891/2022 -  Solicita o envio de ofício ao Poder Executivo, 
solicitando a manutenção da Rua das Indústrias, estrada de Alto 
Conventos, visto as péssimas condições da via. 
  
Req. 892/2022 – Solicita o envio de ofício ao Poder Executivo, 
solicitando a manutenção do acesso à Escola Estadual de Ensino 
Médio Érico Veríssimo, situada na Avenida Senador Alberto 
Pasqualini, número 1.940, bairro São Cristóvão. 
  
HEITOR LUIZ HOPPE (Req. 893 e 894/2022 e Ind. 171) 
  
Req. 893/2022 – Solicita o envio de ofício à Secretaria de Segurança e 
Secretaria do Planejamento, Urbanismo e Mobilidade 
-  Departamento de Trânsito, reiterando a sugestão para a instalação 
de BICICLETÁRIOS (conforme Ofícios de 13.09.2021 e 14.03.2022) em 
pontos estratégicos da cidade (Exemplo: Proximidades de Bancos, 
Supermercados, Colégios, Parque dos Dick, Parque Ney Arruda, 
entre outros a serem analisados através de estudo técnico). 
JUSTIFICATIVA:   
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Cada vez existem mais adeptos ao ciclismo, como opção de esporte, 
prática de exercício físico e meio de locomoção; 
Nossa cidade tem dificuldades de mobilidade e de espaços para 
estacionamento de automóveis; 
Os bicicletários trarão mais segurança aos usuários para fazer uso da 
bicicleta para além da prática de esporte e atividade física, também 
usar como meio de locomoção até o local de trabalho ou para realizar 
tarefas ou compras pela cidade. 
O Poder Público precisa estimular alternativas de locomoção e 
transporte; 
   
Req. 894/2022 - Solicita o envio de ofício à Secretaria do Planejamento, 
Urbanismo e Mobilidade – Departamento de Trânsito, sugerindo 
uma melhor sinalização ao longo do trecho duplicado da Av. 
Benjamin Constant, desde o Bairro Montanha, passando pelos Bairros 
Moinhos D Água, Bom Pastor até o Bairro Conventos, numa extensão 
em torno de 4 km, com especial atenção aos limites de velocidade. 
JUSTIFICATIVA:   
Este trecho duplicado está muito pouco sinalizado, especialmente 
com placas de limite de velocidade; 
Diversos e seguidos acidentes têm ocorrido no trecho, principalmente 
pelo excesso de velocidade; 
Uma melhor   sinalização e fiscalizações rotineiras de controle de 
velocidade, servirá para orientar e inibir os excessos de alguns e maus 
motoristas. 
  
- Solicita o envio de Ofício à Secretaria de Planejamento, Urbanismo 
e Mobilidade – Departamento de Trânsito e à Secretaria de Obras e 
Serviços Urbanos, reiterando a sugestão de melhorias nas 
lombofaixas situadas na Rua Júlio de Castilhos – Bairro Centro. 
JUSTIFICATIVA: 
Boa parte destas lombofaixas estão com a camada asfáltica 
deteriorada e irregular, causando um mau aspecto às mesmas; 
É a área de maior movimentação de veículos e pedestres na cidade, 
sendo muito importante a boa conservação, para oferecer mais 
segurança aos usuários; 
Quanto maior a demora na restauração, maiores serão os custos; 
  
ANTÔNIO MARCOS SCHEFER (Req. 895 e 896/2022 e Ind. 172) 
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Req. 895/2022 – Solicita o envio de ofício ao Poder Executivo/Sr. 
Prefeito Municipal, SESA solicitando que seja revisto o método de 
como vem sendo feitos os exames para os munícipes que precisam 
fazer cirurgia em Porto Alegre, tendo em vista que as pessoas fazem 
os exames sem ter a data da cirurgia marcada, tendo que muitas vezes 
refazer os exames solicitados, o que além de causar transtornos acaba 
trazendo gastos desnecessários ao município. 
 
Req. 896/2022 – Solicita o envio de ofício ao Poder Executivo/Sr. 
Prefeito Municipal/SESA solicitando que sejam verificadas e 
tomadas as devidas providências quanto a reclamações feitas a 
respeito do atendimento no Posto de Saúde do Conventos, pois 
chegaram muitas reclamações de moradores a este vereador de que 
quando vão buscar por atendimento são tratados de forma hostil e 
grosseira, pelos servidores do mesmo o que é inadmissível. 
  
- Solicita o envio de ofício ao Poder Executivo/Sr. Prefeito Municipal,  
  
- SEOSP: solicitando se possível a colocação de material asfáltico, pois 
isso amenizaria a poeira nos locais sitados abaixo: 
- na Rua Estácio de Sá no bairro Jardim do Cedro. 
  
SEOSP: Solicitando melhorias como patrolamento e colocação de 
material (brita/saibro), nas ruas citadas abaixo, que encontram-se em 
precário estado de conservação: 
- Rua Luisa Stein no bairro Jardim do Cedro. 
- Rua Anoli Cardoso de Siqueira no bairro Bom Pastor 
  
- SEOSP: Solicitando a colocação de iluminação pública (suporte e 
lâmpada) na Rua Estácio de Sá no bairro Jardim do Cedro. 
  
- SEOSP: reiterando a solicitação de colocação de calçadas de passeio 
da Rua Henrique Stein Filho no bairro Conservas nas proximidades 
da Escola São João Bosco e da EMEI Criança Esperança até a Escola 
Dom Pedro I, tendo em vista a travessia intensa principalmente de 
crianças podendo ocasionar acidentes no local, visto que as mesmas 
estão tendo que andar no meio da rua. 
 
DAIANE FERNANDA BAUER (Req, 897/2022) 
 



Página 8 de 8 
 

Req. 897/2022 – Solicita o envio de ofício ao Ministério Público de 
Lajeado para providências, sobre o seguinte: dando ciência sobre o 
não fornecimento adequado de água aos moradores do Bairro 
Conventos. Justifica-se o pedido, tendo em vista as constantes 
reclamações dos moradores daquela comunidade, sobre a falta de 
abastecimento de água. Conforme estabelece a Lei Federal nº. 
11.445/2007 o abastecimento de água potável a todo cidadão 
brasileiro integra o conjunto de diretrizes nacionais para o 
saneamento básico. Sendo assim, considerando que a água é elemento 
essencial e indispensável para a qualidade de vida da população, 
requer-se o acolhimento do presente pedido.  
****************************************************************************** 
Sala Presidente Tancredo de Almeida Neves, 22 de setembro de 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


