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E X P E D I E N T E
****************************************************************
PODER EXECUTIVO:

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA - PODER EXECUTIVO Nº 20/2023
AUTORIA: PODER EXECUTIVO - Autoriza a contratação temporária de
excepcional interesse público de 02 (dois) Professores de Anos Iniciais.

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA - PODER EXECUTIVO Nº 24/2023
AUTORIA: PODER EXECUTIVO - Autoriza a concessão de subsídio
orçamentário à tarifa do transporte público coletivo urbano em razão dos
impactos do aumento dos insumos e autoriza a abertura de crédito suplementar.

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA - PODER EXECUTIVO Nº 26/2023
AUTORIA: PODER EXECUTIVO - Dispõe sobre a revisão geral anual dos
servidores públicos municipais, fixa o valor do Padrão Básico Referencial de
Remuneração (PBRR) em R$ 818,10 (oitocentos e dezoito reais e dez centavos)
a partir de 01/03/2023 e dá outras providências.

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA - PODER EXECUTIVO Nº 27/2023
AUTORIA: PODER EXECUTIVO - Altera os artigos 1º e 2º e o Anexo I 1 e 2
da Lei nº 7781, de 09 de maio de 2007.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR ORDINÁRIA - PODER EXECUTIVO
Nº 006/2023 AUTORIA: PODER EXECUTIVO - Altera a Lei Complementar
nº 001, de 23 de março de 2016, que institui o Regime Jurídico Único dos
Servidores do Município de Lajeado.

Ofício nº 069-03/2023 - Poder Executivo encaminha Emenda Modificativa ao
Projeto de Lei nº 014-03/2023. Para auxiliar, enviamos novo texto do Projeto
de Lei, já com a inclusão da emenda proposta.

****************************************************************
ENTIDADES:



CDL, convida os Senhores Vereadores para a apresentação do relatório do
Lajeado Brilha 2022, no dia 14 de março, terça-feira, às 16:30 horas no Plenário
da Câmara de Vereadores de Lajeado.

****************************************************************
PROJETO DE LEI ORDINÁRIA - CM Nº 17/2023 AUTORIA: VEREADOR
CARLOS EDUARDO RANZI - Adiciona o inciso VIII ao artigo 1° da Lei n°
8.428, de 06 de setembro de 2010. -

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA - CM Nº 18/2023 AUTORIA: VEREADORA
ANA RITA - Estabelece que bares, casas noturnas, espaços de eventos e de
shows e ambientes assemelhados adotem medidas de auxílio e proteção à
mulher em situação de risco de assédio

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA - CM Nº 20/2023 AUTORIA: VEREADORA
ANA RITA - PROÍBE A COMERCIALIZAÇÃO E A ADMINISTRAÇÃO DE
MEDICAMENTOS E VACINAS “ANTI-CIO” PARA CÃES E GATOS NO
ÂMBITO DO MUNICÍPIO, NA FORMA QUE MENCIONA.

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA - CM Nº 19/2023 AUTORIA: VEREADORA
ANA RITA - INSTITUI A CAMPANHA PERMANENTE DE INCLUSÃO
DIGITAL DESTINADA À PESSOA IDOSA -

REQUERIMENTO ORDINÁRIO Nº 77/2023 AUTORIA: VEREADOR
MARQUINHOS SCHEFER - SEFA, solicitando que seja informada a esta Casa
Legislativa qual é o valor de taxa que está sendo usado e como estão sendo
feitos os cálculos referente a cobrança de calçamentos/asfalto que foram feitos
nas ruas do município, para fins de confirmação de informações.

REQUERIMENTO ORDINÁRIO Nº 78/2023 AUTORIA: VEREADOR
MARQUINHOS SCHEFER - SEPLAN-Fiscalização, solicitando que seja
notificado o proprietário do terreno baldio localizado na Rua Otto Leopoldo
Hexsel, em frente a residência nº73 no bairro São Cristóvão, e que sejam
tomadas as devidas providências quanto ao mesmo, pois o mato está altíssimo, e
há um grande acúmulo de entulhos e lixo verde, gerando transtornos aos demais
moradores da rua.

REQUERIMENTO ORDINÁRIO Nº 79/2023 AUTORIA: VEREADOR
MARQUINHOS SCHEFER - SEOSP, solicitando melhorias estruturais na
ponte localizada sobre o Arroio Saraquá, no bairro Conservas, pois a mesma
esta com a sua infraestrutura comprometida, o que esta gerando muito medo aos
munícipes de que a mesma desabe, causando acidentes no local.



INDICAÇÃO Nº 140/2023 AUTORIA: VEREADOR MARQUINHOS
SCHEFER - SEPLAN-Trânsito, solicitando que seja feita a instalação de uma
sinaleira na ponte seca localizada na Rua Bento Rosa no bairro Hidráulica, ou
que seja estudada alguma outra forma de melhorar o trânsito no local, pois os
munícipes reclamam que devido ao grande fluxo de veículos, os acidentes estão
sendo quase que diários, e as pessoas estão com muita dificuldade para
conseguir atravessar as vias. -

INDICAÇÃO Nº 141/2023 AUTORIA: VEREADOR MARQUINHOS
SCHEFER - SEOSP, solicitando a colocação de mais lixeiras na Rua Otto
Leopoldo Hexsel, proximidades da residência nº73, no bairro São Cristóvão,
pois as existentes no local não estão suprindo a demanda, fazendo com que o
lixo fique espalhado em todo o seu entorno. -

INDICAÇÃO Nº 142/2023 AUTORIA: VEREADOR MARQUINHOS
SCHEFER - SEOSP, solicitando a colocação de iluminação pública (suporte e
lâmpada) na Rua Estácio de Sá, proximidades da residência nº21 no bairro
Jardim do Cedro. -

INDICAÇÃO Nº 143/2023 AUTORIA: VEREADOR MARQUINHOS
SCHEFER - SEOSP: solicitando a colocação de iluminação pública (suporte e
lâmpada) na Av. Carlos Kronhardt em frente ao Condomínio Residencial
Conventos Blumen Park no bairro Conventos, pois os moradores reclama da
insegurança no local devido a falta de iluminação. -

REQUERIMENTO ORDINÁRIO Nº 80/2023 AUTORIA: VEREADOR
MARQUINHOS SCHEFER - SESA, solicitando que seja informada a esta Casa
Legislativa o porquê de estar ocorrendo a falta do medicamento para o
tratamento de pressão no posto de saúde do bairro Campestre, visto que os
pacientes utilizam este medicamento de forma contínua, e muitos não possuem
condições financeiras para comprá-los. -

INDICAÇÃO Nº 144/2023 AUTORIA: VEREADOR MARQUINHOS
SCHEFER - SEOS, solicitando melhorias como o patrolamento e colocação de
material (brita/saibro) na Rua Germano Eggers no bairro Conventos, pois o
acesso a mesma está muito difícil, devido as últimas chuvas. -

INDICAÇÃO Nº 145/2023 AUTORIA: VEREADOR MARQUINHOS
SCHEFER - SEOSP, solicitando a limpeza do bueiro localizado na Rua Bela
Vista interseção com a Rua Maria Helena Barzotto, no bairro Jardim do Cedro,
e também a limpeza das valetas que existem na mesma, pois em dias de chuva
como não há escoamento a água acaba causando muitos transtornos. -



REQUERIMENTO ORDINÁRIO Nº 81/2023 AUTORIA: VEREADOR
LORIVAL EWERLING DOS SANTOS SILVEIRA - Prefeito Municipal
Senhor Marcelo Caumo e a Secretária de Administração (SEAD), Senhora
Elisângela Hoss de Souza, que informe quantos estagiários e servidores públicos
municipais são cedidos para os órgãos que são de responsabilidade do estado e
união e a quem são cedidos pelo estado e união. Isso justifica, até onde o
município de Lajeado está preocupado com estas instituições em oferecer um
bom trabalho para a nossa comunidade. -

REQUERIMENTO ORDINÁRIO Nº 82/2023 AUTORIA: VEREADOR
LORIVAL EWERLING DOS SANTOS SILVEIRA - Senhor Prefeito
Municipal Marcelo Caumo e ao Secretário da Secretaria da Saúde (SESA),
Senhor Claudio Klein que informe a esta Casa Legislativa de quem é a
responsabilidade conforme segue: - de quem é a responsabilidade das fraldas da
compra; - da distribuição; - de quem é o custo, e quais os critérios para ter
direito as fraldas geriátricas. Isto se justifica, para termos conhecimento e
informar a comunidade do procedimento correto. -

REQUERIMENTO ORDINÁRIO Nº 83/2023 AUTORIA: VEREADOR
LORIVAL EWERLING DOS SANTOS SILVEIRA - Senhor Presidente Deolí
Gräff, responsável pela Comissão de Educação, Saúde, Cultura, Esporte, Meio
Ambiente e Ação Social desta Casa Legislativa, para que convoque uma reunião
entre Câmara de Vereadores, Promotoria Pública (Promotoria de Justiça de
Lajeado), Poder Executivo de Lajeado, Secretaria de Lajeado (SESA), Décima
Sexta Coordenaria Regional de Saúde (16ªCRS Lajeado), Hospital Bruno Born
(HBB) e a Clínica CENTRAL (Centro Regional de Tratamento e Recuperação
de Alcoolismo), para discutir e buscar alternativas em frente ao aumento de
dependentes químicos em nosso município. Atualmente, somos procurados por
famílias ou os próprios dependentes que necessitam de tratamento
especializado, e segundo eles, o acesso via poder público é difícil, devido a
muitos critérios pré-estabelecidos. -

INDICAÇÃO Nº 146/2023 AUTORIA: VEREADOR LORIVAL EWERLING
DOS SANTOS SILVEIRA - ao Secretário da Secretaria do Planejamento,
Urbanismo e Mobilidade (SEPLAN), Senhor Giancarlo Berivan e ao Senhor
Vinícius Renner do Departamento de Trânsito para que providencie a pintura da
Avenida Pedro Teobaldo Breitenbach, das faixas de segurança e lombadas, pois
não existe pinturas visíveis para evitar acidentes. -

INDICAÇÃO Nº 147/2023 AUTORIA: VEREADOR LORIVAL EWERLING
DOS SANTOS SILVEIRA - Departamento do Desenvolvimento Econômico,
Turismo e Agricultura (SEDETAG), Senhor Cassiano Jung, responsável pelo



Departamento de Agricultura, que providencie o corte da grama do campo do
São José, pois os moradores não estão conseguindo usá-lo.

REQUERIMENTO ORDINÁRIO Nº 84/2023 AUTORIA: VEREADORA
ANA RITA - de Anteprojeto de Lei à Secretaria de Desenvolvimento Social e
ao Conselho Municipal de Assistência Social, instituindo o Programa
Acolhimento Familiar para a Pessoa Idosa. As circunstâncias e problemas
envolvendo os idosos podem ser os mais variados e com diversos graus de
gravidade, podendo ocorrer situações onde na aplicação da medida de proteção
seja determinada a inclusão de tal programa, devido às circunstâncias do caso.
A exemplo citamos idosos que possuem algum familiar ou pessoa de estreito
vínculo afetivo que pode permanecer com o idoso, porém necessita de auxílio
financeiro para exercer tal ação.

REQUERIMENTO ORDINÁRIO Nº 85/2023 AUTORIA: VEREADORA
ANA RITA - Poder Executivo que estabelece a criação do selo PET
FRIENDLY, com o objetivo de certificar oficialmente, estabelecimentos
comerciais que autorizem a entrada, circulação e permanência de animais de
estimação acompanhado dos seus tutores.

REQUERIMENTO ORDINÁRIO Nº 86/2023 AUTORIA: VEREADORA
ANA RITA - à Secretaria Municipal de Educação e ao Conselho Municipal de
Educação, solicitando a elaboração do Plano Municipal do Livro, Leitura,
Literatura e Biblioteca de Lajeado, com objetivo de assegurar a todos o acesso
ao livro, à leitura e à literatura. São objetivos do Plano: - a democratização do
acesso ao livro, à leitura, à literatura e à informação como um direito do
cidadão; - o desenvolvimento sustentável da economia do livro e o estímulo à
capilarização da indústria e do mercado editorial na cidade; - o reconhecimento
à literatura como direito humano, a compreensão de sua natureza formativa e o
incentivo à imaginação, à criação e à educação literária; - o estímulo à produção
literária; - a preservação do patrimônio literário, bibliográfico e documental do
Município; - a leitura e a escrita como meios fundamentais de produção,
reflexão e difusão da cultura, da informação e do conhecimento; - estabelecer
políticas públicas claras para o livro, a leitura, a literatura e as bibliotecas e
garantir recursos para sua implementação; - promover a integração entre
escolas, bibliotecas e outros espaços dedicados ao livro, à leitura e à literatura;

REQUERIMENTO ORDINÁRIO Nº 87/2023 AUTORIA: VEREADORA
ANA RITA - Poder Executivo solicitando que informe se o município pretende
disponibilizar à população em situação de vulnerabilidade o restaurante popular,
com objetivo de garantir a segurança alimentar e nutricional a essas pessoas
com preços acessíveis.



REQUERIMENTO ORDINÁRIO Nº 88/2023 AUTORIA: VEREADORA
ANA RITA - Poder Executivo solicitando o envio à esta Casa Legislativa o
projeto de lei que cria o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural
Sustentável e Solidário. Ele tem por finalidade atuar junto às políticas públicas
da área rural, ambiental e propor diretrizes para a formulação e a implementação
de políticas públicas municipais para o desenvolvimento rural sustentável e
solidário, bem como acompanhar e monitorar sua execução. Este Conselho é
uma instância de apoio a entidades, organizações e movimentos de agricultores
do município de Lajeado, sendo responsável por exercer o controle social das
políticas públicas para agricultura e para o desenvolvimento rural, estimulando a
ampliação e o aperfeiçoamento dos mecanismos de participação decorrentes da
implementação de políticas públicas.

REQUERIMENTO ORDINÁRIO Nº 89/2023 AUTORIA: VEREADORA
ANA RITA - Poder Executivo e ao Conselho Municipal de Defesa do Meio
Ambiente e Saneamento, solicitando que estudem a viabilidade de implementar
programa de capacitação de motoristas de veículos de tração animal, tendo em
vista que ainda não é possível aplicar lei que proíba a circulação das carroças. O
curso deverá ser oferecido gratuitamente, abordando noções de trânsito de
carroça, cuidados com o animal e educação ambiental, leis e regras de trânsito
que devem ser respeitadas pelas carroças, inclusive em quais vias o veículo
pode trafegar, cuidados com a saúde do animal, orientações sobre alimentação
adequada, orientações sobre o descarte correto dos resíduos coletados, os pontos
ilegais de descarte e a importância da disposição final dos resíduos sólidos.
Sugiro também que seja entregue aos carroceiros coletes refletivos (para
identificação dos condutores e auxílio no trabalho em locais onde há
precariedade luminosa, evitando acidentes) bem como o emplacamento gratuito
dos veículos. Ainda, que seja oferecido atendimento médico veterinário gratuito
aos animais. O objetivo é qualificar esses profissionais para realizar o serviço e
dar o destino correto aos resíduos, respeitando o meio ambiente e a saúde do
animal.

INDICAÇÃO Nº 148/2023 AUTORIA: VEREADORA ANA RITA - Demarcar
estacionamento oblíquo Parque dos Dick

INDICAÇÃO Nº 149/2023 AUTORIA: VEREADORA ANA RITA - Poder
Executivo solicitando a manutenção do calçamento na Rua Oswaldo Aranha,
em frente ao restaurante Barranco.

REQUERIMENTO ORDINÁRIO Nº 90/2023 AUTORIA: VEREADOR
CARLOS EDUARDO RANZI - Solicito o envio de ofício ao Poder Executivo
solicitando, com a sanção da Lei Federal 14.536/2023, que reconhece os agentes
comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias como profissionais



de saúde, com profissão regulamentada. O município irá pagar insalubridade
para todos os profissionais? Visto que alguns recebem o benefício e outros não.

REQUERIMENTO ORDINÁRIO Nº 91/2023 AUTORIA: VEREADOR
CARLOS EDUARDO RANZI - Solicito o envio de ofício à RGE Sul
Distribuidora Gaúcha de Energia S/A, solicitando a troca do poste de luz
localizado na Rua Bezerra de Menezes, 132 - Moinhos, pois há risco de queda.
Foto em anexo.

REQUERIMENTO ORDINÁRIO Nº 92/2023 AUTORIA: VEREADOR
CARLOS EDUARDO RANZI - Solicito o envio de ofício ao Poder Executivo,
Governo do Estado do Rio Grande do Sul e Presídio Estadual de Lajeado,
solicitando uma solução para o esgoto que escoa pela calçada da Avenida
Benjamin Constant, junto ao Presídio de Lajeado.

REQUERIMENTO ORDINÁRIO Nº 93/2023 AUTORIA: VEREADOR
CARLOS EDUARDO RANZI - Solicito o envio de ofício à Agência Estadual
de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul -
AGERGS e ao Ministério Público de Lajeado, questionando sobre o pagamento
por parte dos moradores da Cohab Moinhos, por um sistema de tratamento de
esgoto que não está sendo utilizado. O custo da água para esses moradores é o
dobro, apenas pela disponibilização do serviço, sem nem mesmo utilizá-lo. Em
anexo conta de água.

REQUERIMENTO ORDINÁRIO Nº 94/2023 AUTORIA: VEREADOR
CARLOS EDUARDO RANZI - Solicito o envio de ofício à Secretaria de
Obras, solicitando quando será executado o recapeamento da Rua Presidente
Getúlio Vargas e por que ainda não foi realizado.

REQUERIMENTO ORDINÁRIO Nº 95/2023 AUTORIA: VEREADOR
CARLOS EDUARDO RANZI - Solicito o envio de ofício à Secretaria de
Educação, solicitando a atualização da lista de espera por vagas de creche no
site da Prefeitura Municipal.

REQUERIMENTO ORDINÁRIO Nº 96/2023 AUTORIA: VEREADOR
JONES BARBOSA DA SILVA - Vossa Excelência envio de ofício a mesa
diretora solicitando que as audiências públicas, realizadas nesta casa sobre a
saúde do município de lajeado sejam divulgadas com ênfase a comunidade para
que sejam convidados a participar e interagir com o legislativo sobre dúvidas e
informações que são de grande interesse do cidadão Lajeadense.

REQUERIMENTO ORDINÁRIO Nº 97/2023 AUTORIA: VEREADOR
JONES BARBOSA DA SILVA - CERTEL, energia, solicitamos que seja feita a
poda de arvores que estão encostando na fiação eletica na lagoa e pista de



caminhada Bairro Olarias ao lado da escola Nova Viena, R. Paulo Emílio
Thiesen, 133 - Olarias, Lajeado -

REQUERIMENTO ORDINÁRIO Nº 98/2023 AUTORIA: VEREADOR
JONES BARBOSA DA SILVA - Vossa Excelência envio de ofício ao
Executivo, Como membro do Poder Legislativo do Município de Lajeado,
venho atraves das atribuições que me cabem como vereador, entre elas,
fiscalizar as ações da Administração Pública, fiscalizar a aplicação correta dos
recursos, do orçamento, e também verificar a boa gestão do dinheiro público,
faço as seguintes perguntas a me serem esclarecidas: -Desse percentual de custo
com Monitores e Agentes Sócio-Educativas concursadas, quantos %
correspondem a verbas do FNDE enviadas para o pagamento das mesmas?
(Anexar documentos juntos que comprovem a resposta). -

REQUERIMENTO ORDINÁRIO Nº 99/2023 AUTORIA: VEREADOR
JONES BARBOSA DA SILVA - Solicita encaminhamento de oficio a secretaria
de educação. Como membro do Poder Legislativo de Lajeado, venho através
das atribuições que me cabem como vereador, entre elas,fiscalizar as ações da
Administração Pública, fiscalizar a aplicação correta dos recursos, do
orçamento, e também verificar a boa gestão do dinheiro público, faço as
seguintes perguntas a me serem esclarecidas: - Quais são as funções/ atribuições
que uma Assistente Educacional precisa exercer na rede municipal de ensino de
Lajeado? ( solicito em anexo com a resposta, cópias das funções/ atribuições
especificadas nos contratos de trabalho das mesmas). -

REQUERIMENTO ORDINÁRIO Nº 100/2023 AUTORIA: VEREADOR
JONES BARBOSA DA SILVA - Solicita encaminhamento de ofício à secretaria
de educação. Como membro do Poder Legislativo de Lajeado, venho atraves
das atribuições que me cabem como vereador, entre elas,fiscalizar as ações da
Administração Pública, fiscalizar a aplicação correta dos recursos, do
orçamento, e também verificar a boa gestão do dinheiro público, faço as
seguintes perguntas a me serem esclarecidas: -Quantas Assistentes Educacionais
atualmente estão atuando na Rede Municipal de Ensino? (Solicito que mande
em anexo com a resposta, quantas estão como auxiliares de crianças autistas,
quantas estão para cobrir hora atividades de professores, quantas estão para
“cobrir” os 15 minutos dos servidores concursados, e quantas estão como a
“titular responsável da turma”). -

REQUERIMENTO ORDINÁRIO Nº 101/2023 AUTORIA: VEREADOR
JONES BARBOSA DA SILVA - Solicita envio de oficio ao Executivo, Como
membro do Poder Legislativo do Município de Lajeado, venho através das
atribuições que me cabem como vereador, entre elas, fiscalizar as ações da
Administração Pública, fiscalizar a aplicação correta dos recursos, do



orçamento, e tambe verificar a boa gestão do dinheiro público, faço as seguintes
perguntas a me serem esclarecidas: - Quantas exonerações houveram no
município no ano de 2021 e 2022 do cargo de Monitora de Creche? (mandar
junto com a resposta em anexo, documentos e dados que comprovem as
exonerações). -

REQUERIMENTO ORDINÁRIO Nº 102/2023 AUTORIA: VEREADOR
JONES BARBOSA DA SILVA - Solicita encaminhamento de oficio a
secretaria de educação. Como membro do Poder Legislativo de Lajeado, venho
através das atribuições que me cabem como vereador, entre elas,fiscalizar as
ações da Administração Pública, fiscalizar a aplicação correta dos recursos, do
orçamento, e também verificar a boa gestão do dinheiro público, faço as
seguintes perguntas a me serem esclarecidas: -Qual a escolaridade mínima
exigida para que uma Assitente Educacional precisa possuir, comprovar na hora
que é contratada, para atuar na Rede Municipal de Educação de Lajeado?
(Solicito junto em anexo na resposta, cópias da escolaridade exigida no ato da
contratação, enviadas pela empresa terceirizada). -

REQUERIMENTO ORDINÁRIO Nº 103/2023 AUTORIA: VEREADOR
JONES BARBOSA DA SILVA - Vossa Excelência envio de ofício ao
Executivo, Como membro do Poder Legislativo do Município de Lajeado,
venho atraves das atribuições que me cabem como vereador, entre elas,
fiscalizar as ações da Administração Pública, fiscalizar a aplicação correta dos
recursos, do orçamento, e também verificar a boa gestão do dinheiro público,
faço as seguintes perguntas a me serem esclarecidas: -Quantos desses cargos
que vagou com as vacância ainda estão em aberto até o momento? (mandar em
anexo documentos que comprovem a resposta). -

REQUERIMENTO ORDINÁRIO Nº 104/2023 AUTORIA: VEREADOR
JONES BARBOSA DA SILVA - Vossa Excelência envio de ofício ao
Executivo, Como membro do Poder Legislativo do Município de Lajeado,
venho atraves das atribuições que me cabem como vereador, entre elas,
fiscalizar as ações da Administração Pública, fiscalizar a aplicação correta dos
recursos, do orçamento, e também verificar a boa gestão do dinheiro público,
faço as seguintes perguntas a me serem esclarecidas: -Quanto que custa para os
cofres públicos do município com todos os encargos contratuais uma única
Assistente Educacional? ( mandar em anexo com a resposta, cópias do Contrato
firmado entre a empresa Arki e a Prefeitura Municipal de Lajeado, que possa
mostrar esses dados). . -

REQUERIMENTO ORDINÁRIO Nº 105/2023 AUTORIA: VEREADOR
JONES BARBOSA DA SILVA - Vossa Excelência envio de ofício ao
Executivo, Como membro do Poder Legislativo do Município de Lajeado,



venho atraves das atribuições que me cabem como vereador, entre elas,
fiscalizar as ações da Administração Pública, fiscalizar a aplicação correta dos
recursos, do orçamento, e também verificar a boa gestão do dinheiro público,
faço as seguintes perguntas a me serem esclarecidas: -Quanto que custa para os
cofres públicos com todos os encargos uma Monitora ou uma Agente
Socioeducativa( servidoras concursadas que executam a mesma função que as
Assistentes Educacionais terceirizadas). (mandar em anexo, documentos que
comprovem a resposta) . -

REQUERIMENTO ORDINÁRIO Nº 106/2023 AUTORIA: VEREADOR
JONES BARBOSA DA SILVA - Vossa Excelência envio de ofício ao
Executivo, Como membro do Poder Legislativo do Município de Lajeado,
venho atraves das atribuições que me cabem como vereador, entre elas,
fiscalizar as ações da Administração Pública, fiscalizar a aplicação correta dos
recursos, do orçamento, e também verificar a boa gestão do dinheiro público,
faço as seguintes perguntas a me serem esclarecidas: -Houve sobras de recursos
do FNDE nos anos de 2020/2021/2022 no município de Lajeado? Se houve,
quais foram os valores e o que foram feitos com essas sobras? (Mandar em
anexo documentos que comprovem a resposta). -

REQUERIMENTO ORDINÁRIO Nº 107/2023 AUTORIA: VEREADOR
JONES BARBOSA DA SILVA - Secretaria de Saúde, solicita informação
referente ao valor do contrato vigente com Hospital Bruno Born -

REQUERIMENTO ORDINÁRIO Nº 108/2023 AUTORIA: VEREADOR
JONES BARBOSA DA SILVA - Secretaria de Saúde, solicita informação
referente ao repasse de fraldas ao município. O estado está ressarcindo o
município com a verba investida no repasse de fraldas? -

REQUERIMENTO ORDINÁRIO Nº 109/2023 AUTORIA: VEREADOR
JONES BARBOSA DA SILVA - Solicita envio de oficio ao Executivo, Como
membro do Poder Legislativo do Município de Lajeado, venho através das
atribuições que me cabem como vereador, entre elas, fiscalizar as ações da
Administração Pública, fiscalizar a aplicação correta dos recursos, do
orçamento, e tambe verificar a boa gestão do dinheiro público, faço as seguintes
perguntas a me serem esclarecidas: - Quantos desses cargos que geraram
vacância através das exonerações ocorridas entre 2021 e 2022 foram
preenchidos com novos servidores aprovados em concurso público, uma vez
que existe um concurso do cargo em vigência atualmente? (mandar em anexo
junto com a resposta documentos que comprovem os chamentos do concurso) -

REQUERIMENTO ORDINÁRIO Nº 110/2023 AUTORIA: VEREADOR
JONES BARBOSA DA SILVA - Ofício endereçado a senhora Adriana



Vettorello,Secretária da Educação do Município de Lajeado. Como membro do
Poder Legislativo de Lajeado, venho através das atribuições que me cabem
como vereador, entre elas,fiscalizar as ações da Administração Pública,
fiscalizar a aplicação correta dos recursos, do orçamento, e também verificar a
boa gestão do dinheiro público, faço as seguintes perguntas a me serem
esclarecidas: -Quais foram os pressupostos pedagógicos e/ ou administrativos
em que se basearam as primícias para a criação do cargo de “Assistente
Educacional”, uma vez que já há cargos de Monitor de Creche e Agente
Sócio-Educativa, previstos em nosso Estatuto e Plano de Carreira dos
Servidores Municipais de Lajeado, cuja as atribuições e funções são idênticas? -

REQUERIMENTO ORDINÁRIO Nº 111/2023 AUTORIA: VEREADOR
JONES BARBOSA DA SILVA - Vossa Excelência envio de ofício ao
Executivo, Como membro do Poder Legislativo do Município de Lajeado,
venho atraves das atribuições que me cabem como vereador, entre elas,
fiscalizar as ações da Administração Pública, fiscalizar a aplicação correta dos
recursos, do orçamento, e também verificar a boa gestão do dinheiro público,
faço as seguintes perguntas a me serem esclarecidas: -Com que recursos estão
sendo pagas/remuneradas as Assistentes Educacionais que estão atuando na
Educação do município, uma vez que as atribuições delas são as mesmas que
das Monitoras e Agentes Sócio Educativas? (mandar em anexo documentos que
comprovem a resposta). . -

REQUERIMENTO ORDINÁRIO Nº 112/2023 AUTORIA: VEREADOR
JONES BARBOSA DA SILVA - Secretaria de Educação, Como membro do
Poder Legislativo de Lajeado, venho através das atribuições que me cabem
como vereador, entre elas,fiscalizar as ações da Administração Pública,
fiscalizar a aplicação correta dos recursos, do orçamento, e também verificar a
boa gestão do dinheiro público, faço as seguintes perguntas a me serem
esclarecidas: -Quantas Monitoras e Agentes sócio educativas concursadas tem
no quadro da Educação do Município de Lajeado atualmente? Sendo que as
mesmas executam as mesmas atribuições e funções das Assistente
Educacional? ( mandar em anexo com a resposta, documentos que provem os
números citados). -

REQUERIMENTO ORDINÁRIO Nº 113/2023 AUTORIA: VEREADOR
JONES BARBOSA DA SILVA - Vossa Excelência envio de ofício ao
Executivo, Como membro do Poder Legislativo do Município de Lajeado,
venho atraves das atribuições que me cabem como vereador, entre elas,
fiscalizar as ações da Administração Pública, fiscalizar a aplicação correta dos
recursos, do orçamento, e também verificar a boa gestão do dinheiro público,
faço as seguintes perguntas a me serem esclarecidas: -Com que recursos são
pagas/remuneraras as Monitoras e as Agentes Sócio-Educativas servidoras



concursadas da Educação do Município? (mandar em anexo documentos que
comprovem resposta). -

INDICAÇÃO Nº 150/2023 AUTORIA: VEREADOR JONES BARBOSA DA
SILVA - SOSUR- Desobstrução boca de lobo entupida, rua Alípio Friedbert
Plack Esq com a rua João Wilibaldo Bergmann - conventos -

INDICAÇÃO Nº 151/2023 AUTORIA: VEREADOR JONES BARBOSA DA
SILVA - SEDETAG- Recolhimento de moveis Rua Erny José Bruinsmann, ao
lado da praça junto a lixeira - Olarias, Lajeado - RS, Brasil -

INDICAÇÃO Nº 152/2023 AUTORIA: VEREADOR JONES BARBOSA DA
SILVA - SOSUR-Conserto tampa do boeiro, Rua Carlos Kronhardt Esq com a
rua Matheus Vinícius Groders, Loteamento Largo dos Conventos - perigo para
pedestres e principalmente crianças que desembarcam do ônibus -

INDICAÇÃO Nº 153/2023 AUTORIA: VEREADOR JONES BARBOSA DA
SILVA - SOSUR- Colocação de grade de bueiro Rua João Wilibaldo Bergmann
Esq com a Ernesto Sanini, perigo aos pedestres e crianças, Conventos -

INDICAÇÃO Nº 154/2023 AUTORIA: VEREADOR JONES BARBOSA DA
SILVA - SEDETAG- Solicita roçada na praça vegetação alta tomando conta dos
brinquedos, e inacessível para uso, pois tem animais peçonhentos. Rua Estrela -
Olarias, Lajeado - RS, Brasil -

INDICAÇÃO Nº 155/2023 AUTORIA: VEREADOR JONES BARBOSA DA
SILVA - SOSUR- Reparo do calçamento foi feito manutenção na tubulaçao e
não fecharam com os paralepipedos novamente, Rua Irma Baum Schneider em
frente ao 124 - Campestre, Lajeado - RS, Brasil -

INDICAÇÃO Nº 156/2023 AUTORIA: VEREADOR JONES BARBOSA DA
SILVA - SEMA- Solicita limpeza, dedetização, recolhimento de lixo e
embalagens no entorno da lixeira Rua Felippe Schneider 850, final da rua - Bom
Pastor, Lajeado - RS, Brasil -

INDICAÇÃO Nº 157/2023 AUTORIA: VEREADOR JONES BARBOSA DA
SILVA - SEDETAG- Limpeza, roçada praça Olarias Rua Etwino Theobaldo
Thomas esquina, planalto, ao lado do campinho proximo a EMEF Lauro
Mathias Muller -

INDICAÇÃO Nº 158/2023 AUTORIA: VEREADOR JONES BARBOSA DA
SILVA - SOSUR- No encontro da rua Rua Joaquim Lopes da Silva Sobrinho
calçada e parte não calçada criou um degrau que está causando dano aos



veículos, solicita a manutenção e alinhamento da via entre os números 428 e
388 - Campestre, Lajeado - RS, Brasil -

INDICAÇÃO Nº 159/2023 AUTORIA: VEREADOR JONES BARBOSA DA
SILVA - SOSUR Tampa de concreto, bueiro quebrada, substituição por nova
Rua João Willibaldo Bergmann Esq com a Ernesto Sanini, perigo aos pedestres
e crianças. -

INDICAÇÃO Nº 160/2023 AUTORIA: VEREADOR JONES BARBOSA DA
SILVA - SEDETAG- Limpeza/roçada, praça e area verde, Rua Venâncio Aires,
esquina com a Valmir da Silva - Igrejinha, Lajeado - RS, Brasil -

INDICAÇÃO Nº 161/2023 AUTORIA: VEREADOR JONES BARBOSA DA
SILVA - SOSUR- Solicita conserto calçada de passeio no entorno da praça
Olarias, os blocos estão se soltando e afundando, Rua Estrela - Olarias, Lajeado
- RS, Brasil -

INDICAÇÃO Nº 162/2023 AUTORIA: VEREADOR JONES BARBOSA DA
SILVA - SEMA- Dedetização bueiro Rua João Wilibaldo Bergmann Esq com a
Ernesto Sanini, focos de mosquito, Conventos -

INDICAÇÃO Nº 163/2023 AUTORIA: VEREADOR JONES BARBOSA DA
SILVA - SOSUR- Solicita colocação de material e patrolamento nos pontos da
rua que não são pavimentadas, trazendo mais acessibilidade aos moradores, Rua
Paulo Roni Bitdinger - Campestre, Lajeado - RS, Brasil -

INDICAÇÃO Nº 164/2023 AUTORIA: VEREADOR JONES BARBOSA DA
SILVA - SOSUR- manutenção dos paralelepípedos, abriu um burraco os
mesmos afundaram o buraco tem aproximadamente uns 50 cm de fundura, Rua
Erny José Bruinsmann, esquina com rua forquetinha - Olarias, Lajeado - RS,
Brasil. -

INDICAÇÃO Nº 165/2023 AUTORIA: VEREADOR JONES BARBOSA DA
SILVA - SOSUR- Limpeza, desobstrução das valas laterais que estao entupidas
com a terra que foi removida da limpeza e patrolamento da via, em dias de
chuva a agua escoe pelo meio da rua criando valas e lavando as pedras, Rua
João Willibaldo Bergmann - Conventos, Lajeado - RS, Brasil -

INDICAÇÃO Nº 166/2023 AUTORIA: VEREADOR JONES BARBOSA DA
SILVA - SEMA Solicita a instalação de mais uma lixeira Rua Arcelo Griebeler,
esquina com rua Prof Helmuth M. Rother - Santo Antônio, Lajeado - RS, Brasil.
Lixo no entorno no chão e cachorros rasgando sacolas, não suporta a quantidade
de lixo dos moradores. -



INDICAÇÃO Nº 167/2023 AUTORIA: VEREADOR JONES BARBOSA DA
SILVA - SOSUR- Desobstruçao de boeiro e abertura das valas laterais da rua,
em dias de chuva a aghua nao vai pelas laterais invadindo o patio e frente das
residencias, pois o bueiro da esquina está entopido com terra. Rua Nelson
Eckhardt esquina com Rua Professor Helmuth Martin Rother - Jardim do Cedro
-

REQUERIMENTO ORDINÁRIO Nº 114/2023 AUTORIA: COMISSÃO
TEMPORÁRIA ESPECIAL DE ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE -
Senhora Presidente: CARLOS EDUARDO RANZI, Solicita a Vossa
Excelência na função de Presidente da Comissão Temporária Especial, sirvo-me
do presente para apresentar o RELATÓRIO FINAL da Comissão Temporária
Especial de Acessibilidade e Mobilidade Urbana (Resolução n°. 2.785 de 24 de
fevereiro de 2022). Na oportunidade, solicita que seja dado seguimento nas
Propostas e Recomendações constantes no presente Relatório. Reitero voto de
elevada estima e distinta consideração.

REQUERIMENTO ORDINÁRIO Nº 115/2023 AUTORIA: VEREADOR
ISIDORO FORNARI NETO - Solicita o envio de Ofício ao Poder
Executivo/Secretaria do Planejamento, solicitando que estude a viabilidade de
que as áreas localizadas na Zona de Uso Z2, possam ocupar para área de
estacionamento o Recuo de Jardim, em ruas com caixa igual ou superior a 12
metros de largura.

REQUERIMENTO ORDINÁRIO Nº 116/2023 AUTORIA: VEREADOR
ADRIANO ROSA - Envio ofício para a Secretaria de Obras ,Devido ao grande
números de pedidos e manutenção das ruas, que seja feita a Pavimentação
asfáltica nas seguintes ruas todas localizadas no Bairro Santo Antônio Rua
Ibiaçu Rua Igrejinha Rua Maria Joana de Freitas transversal com a Rua Arnoldo
Uhry Rua T Santo Antõninho Rua A Rua E Rua C Rua L Rua Eugenia Chirist
Rua Paulo Silomar Mota Rua Roque Biasu dos Santos Rua São João de Maria
Rua Bernardino Pinto com a Rua Equador -

INDICAÇÃO Nº 168/2023 AUTORIA: VEREADOR ADRIANO ROSA -
Requere a Secretaria do Meio Ambiente que seja feito a limpeza do Arroio
localizado na Rua Da Divisa com a esquina da Av Brasil no Bairro Santo
Antônio Devido a grande quantidade de agua parada e focos de mosquitos. -

INDICAÇÃO Nº 169/2023 AUTORIA: VEREADOR ADRIANO ROSA -
Requerer a secretaria de obras que seja feito uma vistoria em todas as ruas do
Bairro Santo Antônio , revisando as baca de lobo fazendo o rebaixamento das
caixas e concerto. -



REQUERIMENTO ORDINÁRIO Nº 117/2023 AUTORIA: VEREADOR
ADRIANO ROSA - para a secretaria de obras a colocação de postes de
iluminação na Rua Estácio de Sá N°21 no Bairro Jardim do Cedro. -

INDICAÇÃO Nº 170/2023 AUTORIA: VEREADOR ADRIANO ROSA - para
a secretaria de obras terminar as obras na ponte da rua Arnoldo Uhry . Usuários
da via estão solicitando que termine as reformas do alargamento da ponte onde
precisa ainda de iluminação ,pintura, recapeamento do asfalto. existe muitas
imperfeições , e na saída da cabeceira da ponte precisa ser preenchido com
asfalto onde tem um degrau sentido Bairro Moinhos -

INDICAÇÃO Nº 171/2023 AUTORIA: VEREADOR ADRIANO ROSA -
Secretaria de Obras o patrolamento e colocar material nas Ruas Laudi João
Fleck no Bairro Floresta e Rua Tomé de Souza próximo ao N° 20 no bairro
Jardim do Cedro -

REQUERIMENTO ORDINÁRIO Nº 118/2023 AUTORIA: VEREADOR
JONES BARBOSA DA SILVA - Vossa Excelência envio de ofício ao
executivo solicitando que nos disponibilize os contratos das Monitoras de
EMEIS, contratações pelo TERMO ADITIVO N° 188-02/2022*1, terceirizadas
pela empresa Arki a qual prestam serviços ao Município de Lajeado . -

REQUERIMENTO ORDINÁRIO Nº 119/2023 AUTORIA: VEREADOR
JONES BARBOSA DA SILVA - Vossa Excelência envio de ofício a Secretaria
de Obras, solicita que seja realizado um estudo juntamente com seplan e
secretaria de obras, nas grade de boca de lobo iniciam na Avenida Benjamin
Constant transversal com a Carlos Kronhardt e vão até a transversal com a
Hermes Jaeger. A via é de duas faixas mas uma é intransitável devido às grades
soltas, afundadas, quando o veículo passa da estourou, muito barulho, dano nas
rodas, impossível transitar na pista, os veículos acabam andando no meio das
duas ou na esquerda, atrapalhando o fluxo. Solicitamos com urgência uma
providência devido ser uma via importante e de grande fluxo diariamente. . -

REQUERIMENTO ORDINÁRIO Nº 120/2023 AUTORIA: VEREADOR
JONES BARBOSA DA SILVA - Vossa Excelência envio de ofício a Secretaria
de saúde solicitamos que a mesma intervenha junto ao estado para a realização
da cirurgia de traumatologia de Joane Ariele Souza Kerber, a mesma está
aguardando a 4 anos pelo procedimento, com a demora está se agravando seu
caso correndo sérios riscos de ter sequelas irreversíveis e sofre diariamente com
os sintomas e dores constantes. -

REQUERIMENTO ORDINÁRIO Nº 121/2023 AUTORIA: VEREADOR
JONES BARBOSA DA SILVA - Vossa Excelência envio de ofício a Seplan,
solicita que seja realizado um estudo juntamente com seplan e secretaria de



obras, nas grade de boca de lobo iniciam na Avenida Benjamin Constant
transversal com a Carlos Kronhardt e vão até a transversal com a Hermes
Jaeger. A via é de duas faixas mas uma é intransitável devido às grades soltas,
afundadas, quando o veículo passa da estourou, muito barulho, dano nas rodas,
impossível transitar na pista, os veículos acabam andando no meio das duas ou
na esquerda, atrapalhando o fluxo. Solicitamos com urgência uma providência
devido ser uma via importante e de grande fluxo diariamente. . -

REQUERIMENTO ORDINÁRIO Nº 122/2023 AUTORIA: VEREADOR
JONES BARBOSA DA SILVA - Vossa Excelência envio de ofício ao
Departamento de trânsito, solicita que seja realizado um estudo juntamente com
seplan e secretaria de obras, nas grade de boca de lobo iniciam na Avenida
Benjamin Constant transversal com a Carlos Kronhardt e vão até a transversal
com a Hermes Jaeger. A via é de duas faixas mas uma é intransitável devido às
grades soltas, afundadas, quando o veículo passa da estourou, muito barulho,
dano nas rodas, impossível transitar na pista, os veículos acabam andando no
meio das duas ou na esquerda, atrapalhando o fluxo. Solicitamos com urgência
uma providência devido ser uma via importante e de grande fluxo diariamente. .
-

INDICAÇÃO Nº 172/2023 AUTORIA: VEREADOR JONES BARBOSA DA
SILVA - SEOSP- Solicita troca de lâmpada queimada Rua Jayr Amaury Koebe
53, fundos do posto de saúde- São Cristóvão, Lajeado - RS, Brasil -

INDICAÇÃO Nº 173/2023 AUTORIA: VEREADOR JONES BARBOSA DA
SILVA - SECRETARIA DE AGRICULTURA- Solicita recolhimento de móveis
junto a lixeira na esquina das ruas Ervino Alfredo Hauschildt com Rua Miguel
Raymundo Schauren - Olarias, Lajeado - RS, Brasil -

INDICAÇÃO Nº 174/2023 AUTORIA: VEREADOR JONES BARBOSA DA
SILVA - SEOSP- Solicita a desobstrução dos bueiros na Rua São Jorge - Bom
Pastor, Lajeado - RS, Brasil -

INDICAÇÃO Nº 175/2023 AUTORIA: VEREADOR JONES BARBOSA DA
SILVA - SEOSP- Solicita troca de lâmpada queimada Rua Cristóvão Pereira
1038- Moinhos, Lajeado - RS, Brasil -

INDICAÇÃO Nº 176/2023 AUTORIA: VEREADOR JONES BARBOSA DA
SILVA - SEOSP- Solicita manutenção da Rua Cecília Catarina Sulzbach 395-
Santo André, Lajeado - RS, Brasil -

INDICAÇÃO Nº 177/2023 AUTORIA: VEREADOR JONES BARBOSA DA
SILVA - SEOSP-Solicita troca de lâmpada queimada Rua Luiz Victorio Sordi -



Campestre, Lajeado - RS, Brasil, esquina junto a placa e a lixeira esquina com a
Irmã Baum Schneider, B. campestre -

INDICAÇÃO Nº 178/2023 AUTORIA: VEREADOR JONES BARBOSA DA
SILVA - SECRETARIA DE AGRICULTURA- Solicita limpeza roçada da área
verde, vegetação alta e animais peçonhentos, muitos mosquitos moradores
pedem a limpeza com urgência. -

INDICAÇÃO Nº 179/2023 AUTORIA: VEREADOR JONES BARBOSA DA
SILVA - SEOSP-Solicita manutenção no calçamento da boca de lobo que está
cedendo Rua José Romualdo Schnorr 179- Santo André, Lajeado - RS, Brasil -

INDICAÇÃO Nº 180/2023 AUTORIA: VEREADOR JONES BARBOSA DA
SILVA - SEOSP- Solicita troca de lâmpada queimada Rua Germano Hallmann
248 e 250- Campestre, Lajeado - RS, Brasil -

INDICAÇÃO Nº 181/2023 AUTORIA: VEREADOR JONES BARBOSA DA
SILVA - SECRETARIA DE AGRICULTURA- Solicita recolhimento de móveis
para descarte Rua Dinah Mello de Oliveira Uhrig 114- Bom Pastor, Lajeado -
RS, Brasil -

INDICAÇÃO Nº 182/2023 AUTORIA: VEREADOR JONES BARBOSA DA
SILVA - SEPLAN- Solicita notificação para limpeza da calçada ou local onde
deveria estar a calçada de passeio na Rua Venâncio Aires - Igrejinha, Lajeado -
RS, Brasil -

INDICAÇÃO Nº 183/2023 AUTORIA: VEREADOR JONES BARBOSA DA
SILVA - SEOSP- Solicita patrolamento e melhorias urgente na Rua Joaquim
Ignácio da Silveira Filho próximo a esquina com a clara ivone- Campestre,
Lajeado - RS, Brasil. Valeta causada pelas fortes chuvas, os veículos precisam
desviar subindo nas calçadas para transitar. -

INDICAÇÃO Nº 184/2023 AUTORIA: VEREADOR JONES BARBOSA DA
SILVA - SEMA- Solicita a dedetização na UPA, usuários relatam muitos
mosquitos dentro da unidade. -

INDICAÇÃO Nº 185/2023 AUTORIA: VEREADOR JONES BARBOSA DA
SILVA - SEOSP- Solicita a troca da parada de ônibus colocação de bancos de
concreto, na Rua José Romualdo Schnorr em frente ao 150 - Santo André,
Lajeado - RS, Brasil. O Abrigo de ônibus está muito precário podendo cair a
qualquer momento os moradores fizeram um banco de madeira para se sentar. -

REQUERIMENTO ORDINÁRIO Nº 123/2023 AUTORIA: VEREADOR
CARLOS EDUARDO RANZI - Solicito o envio de ofício à Secretaria
Municipal do Meio Ambiente, solicitando a realização de convênio com



empresa para atendimentos em regime de urgência (principalmente fora do
horário de atendimento do canil municipal), como em casos de atropelamento e
ataques de outros cães. -

REQUERIMENTO ORDINÁRIO Nº 124/2023 AUTORIA: VEREADOR
CARLOS EDUARDO RANZI - Solicito o envio de ofício ao Poder Executivo,
solicitando que o cercamento das capelas mortuárias seja feito ao redor do
terreno e não, em torno da construção. Há reclamações de vandalismo e lixo
descartado na área. -

REQUERIMENTO ORDINÁRIO Nº 125/2023 AUTORIA: VEREADOR
CARLOS EDUARDO RANZI - Solicito o envio de ofício ao Laboratório de
Inovação Governamental e Social de Lajeado (Labilá) e à Secretaria de Saúde,
que o trâmite da documentação da área da saúde (encaminhamentos e outros)
seja realizado de forma online e não via malote. É inadmissível que uma prática
da década de 80 continue sendo adotada em Lajeado. Convém lembrar que o
movimento Pro_Move; projeto do município foi o vencedor do Prêmio Nacional
de Inovação, na categoria Ecossistemas em Desenvolvimento, promovido pela
Confederação Nacional da Indústria e Sebrae. Uma cidade inteligente precisa
adotar sistemas mais eficientes em todas as áreas. -

REQUERIMENTO ORDINÁRIO Nº 126/2023 AUTORIA: VEREADOR
CARLOS EDUARDO RANZI - Solicito o envio de ofício à Secretaria de
Planejamento, Governança e Gestão e à Unidade do Tudo Fácil de Lajeado,
solicitando que disponibilize atendimento via telefone. Ocorre que muitas
pessoas possuem dúvidas sobre as formas de atendimento e quais os serviços
disponíveis. -

REQUERIMENTO ORDINÁRIO Nº 127/2023 AUTORIA: VEREADOR
CARLOS EDUARDO RANZI - Solicito o envio de ofício ao Poder Executivo,
solicitando sinalização na obra de alargamento da Av. Benjamin Constant, em
frente do SENAI, e placa das informações da obra, conforme Lei n° 8.428, de
06 de setembro de 2010. -

REQUERIMENTO ORDINÁRIO Nº 128/2023 AUTORIA: VEREADOR
CARLOS EDUARDO RANZI - Solicito o envio de ofício ao Poder Executivo,
solicitando a duplicação da Av. Benjamin Constant, no bairro Montanha.
Notadamente, o trecho que ainda não está duplicado. A solicitação se dá devido
ao grande fluxo de veículos. Adicionalmente, questiono se há interesse público
nesta obra e qual a previsão de realização? -

REQUERIMENTO ORDINÁRIO Nº 129/2023 AUTORIA: VEREADOR
CARLOS EDUARDO RANZI - Solicito o envio de ofício ao Poder Executivo,
solicitando se existe algum movimento público no sentido de realizar a



concessão de espaço público para a exploração comercial de alimentos e
bebidas em geral nos Parques e Praças Municipais (além do Parque Ney Santos
Arruda) para empresas terceirizadas. Visto que a Lei 11.270 de 13 de dezembro
de 2021 autoriza e regulamenta estas concessões. Importante ressaltar o Art. 5º
da referida Lei que define que: “Os valores das concessões serão destinados
para a manutenção, investimentos ou ainda na realização de eventos no próprio
parque, ou outros parques e praças municipais.” -

INDICAÇÃO Nº 186/2023 AUTORIA: VEREADORA ANA RITA - Rua
Frederico Bertoldo Schneider, 712 - 3 lâmpadas queimadas Rua Maria
Francisca dos Santos, 116 até a rua da divisa - lâmpadas queimadas e
substituição de lixeira -

REQUERIMENTO ORDINÁRIO Nº 130/2023 AUTORIA: VEREADORA
ANA RITA - solicitar envio de Anteprojeto de Lei à Secretaria de Educação e à
Secretaria Municipal de Educação, sugerindo a instituição o Índice de Educação
Inclusiva (IMEI), no sistema municipal de ensino. Da perspectiva
constitucional e sistemática, o índice confere maior transparência no processo
de transição da educação especial para inclusiva, no mesmo passo em que
fortalece o poder de família, antes completamente negligenciado na escolha das
escolas do aluno PCD. -

REQUERIMENTO ORDINÁRIO Nº 131/2023 AUTORIA: VEREADORA
ANA RITA - à Secretaria de Educação e ao Conselho Municipal de Educação
solicitando que estudem a viabilidade de inserir no currículo escolar a disciplina
/ tema sobre a Constituição Federal. -

REQUERIMENTO ORDINÁRIO Nº 132/2023 AUTORIA: VEREADORA
ANA RITA - Anteprojeto de Lei ao Poder Executivo, sugerindo a instituição do
Programa de Certificação de Crédito Verde. -

REQUERIMENTO ORDINÁRIO Nº 134/2023 AUTORIA: VEREADOR
LORIVAL EWERLING DOS SANTOS SILVEIRA - a Comissão de Finanças e
Orçamentos o Senhor Presidente Heitor Luiz Hoppe e a Comissão de Obras e
Serviços Públicos Senhor Presidente Adriano Rosa para que convoque o
Secretário da Secretaria do Planejamento, Urbanismo e Mobilidade (SEPLAN),
Senhor Giancarlo Berivan, Secretário da Segurança Pública (SESP), Senhor
Paulo Roberto Locatelli Gandin e o Senhor Vinícius Renner responsável pelo
Departamento de Trânsito para que convoque uma reunião para discutir o
estacionamento rotativo do município de Lajeado, seus valores e sistema de
cobrança. -

REQUERIMENTO ORDINÁRIO Nº 135/2023 AUTORIA: VEREADORA
PAULA THOMAS - A Mesa Diretora desta Casa Legislativa, solicita o envio



de Ofício à Secretaria Estadual da Segurança Pública – SSP/RS, solicitando a
viabilidade de nomeação de quatro (04) Delegados plantonistas para a
Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) de Lajeado. A Delegacia
de Pronto Atendimento (DPPA) de Lajeado atende 31 municípios aos finais de
semana, feriados e a noite, que supera o número de 345 mil habitantes. -

REQUERIMENTO ORDINÁRIO Nº 136/2023 AUTORIA: VEREADOR
MARQUINHOS SCHEFER - SEPLAN - Fiscalização, solicitando que seja
notificado o proprietário do terreno baldio localizado na Rua Progresso
interseção com a Rua Romeu Júlio Scherer, nº107 no bairro Planalto, e que
sejam tomadas as devidas providências quanto ao mesmo, pois o mato está
altíssimo gerando transtornos aos demais moradores. -

REQUERIMENTO ORDINÁRIO Nº 137/2023 AUTORIA: VEREADOR
MARQUINHOS SCHEFER - SESA, solicitando que seja estudada uma forma
dos pacientes que possuírem histórico de AVC ou problemas cardíacos, serem
atendidos diretamente no Hospital Bruno Born, ao invés de terem que passar
pelo UPA, tendo em vista a quantidade de denúncias que recebo, sendo que a
última, foi de um munícipe que estava tendo um AVC e recebeu tratamento para
a coluna na UPA, o que é um absurdo. -

REQUERIMENTO ORDINÁRIO Nº 138/2023 AUTORIA: VEREADOR
MARQUINHOS SCHEFER - SEOSP, solicitando que seja informada a esta
Casa Legislativa o porquê de mesmo com a contratação de uma empresa
terceirizada e com a abertura de mais poços artesianos, ainda estar ocorrendo à
contínua falta no bairro Conventos, visto a grande quantidade de reclamações
que chegaram a este Vereador de moradores que estão sendo prejudicados com
esta situação, ainda mais nestes dias de calor intenso. -

REQUERIMENTO ORDINÁRIO Nº 139/2023 AUTORIA: VEREADOR
MARQUINHOS SCHEFER - SESA, requerendo que seja informada a esta Casa
Legislativa o que está havendo nas filas de espera do município para consultas e
exames pelo SUS , que os nomes dos pacientes que estão aguardando, esta
simplesmente sumindo, esta semana mesmo a pedido de uma mãe fui verificar
como estava a situação e o nome havia desaparecido da lista. E solicito também
que isso seja resolvido o mais rápido possível, tendo em vista que as pessoas
tem que encaminhar toda a documentação novamente quando isso acontece, o
que acaba prejudicando o seu diagnóstico e possível tratamento. -

REQUERIMENTO ORDINÁRIO Nº 140/2023 AUTORIA: VEREADOR
MARQUINHOS SCHEFER - EGR - Empresa Gaúcha de Rodovias, solicitando
que seja estudada uma forma de ser aumentado o acostamento localizado na
ERS 130, em frente ao Posto do Arco no bairro Americano, pois devido o



mesmo ser muito estreito, os pedestres tem muita dificuldade para trafegar no
local, além disso, o perigo de acidentes é eminente. Imagem em anexo. -

REQUERIMENTO ORDINÁRIO Nº 141/2023 AUTORIA: VEREADOR
MARQUINHOS SCHEFER - SEPLAN - Fiscalização, solicitando que seja
notificado o proprietário do terreno baldio localizado na Rua Otelo Rosa ao lado
da residência nº271, no bairro São Cristóvão, pois o mato está altíssimo no
local. -

INDICAÇÃO Nº 187/2023 AUTORIA: VEREADOR MARQUINHOS
SCHEFER - SEOSP, solicitando melhorias na calçada de passeio localizada na
Rua Paulo Frederico Schumacher, em frente ao Fórum da Comarca de Lajeado
no bairro Moinhos. Imagem em anexo. -

INDICAÇÃO Nº 188/2023 AUTORIA: VEREADOR MARQUINHOS
SCHEFER - SAURB/SEOSP, solicitando limpeza e roçada na Rua Otelo Rosa
no bairro São Cristóvão, pois os moradores que o mato está altíssimo
dificultando a travessia nas calçadas. -

INDICAÇÃO Nº 189/2023 AUTORIA: VEREADOR MARQUINHOS
SCHEFER - SEOSP, solicitando a pedido dos moradores de que seja feita
capina e roçada nas ruas do bairro Planalto, pois segundo os mesmos são
diversas as ruas em que o mato está altíssimo, causando transtornos a todos. -

INDICAÇÃO Nº 190/2023 AUTORIA: VEREADOR MARQUINHOS
SCHEFER - SEOSP, solicitando que seja feita a pintura dos letreiros localizados
na entrada dos bairros, como por exemplo bairro Conservas, bairro Morro 25 e
outros, que se encontram com os mesmos desgastados pelo tempo. -

INDICAÇÃO Nº 191/2023 AUTORIA: VEREADOR MARQUINHOS
SCHEFER - SEOSP, solicitando a substituição de lâmpada queimada no poste
localizado na Rua Carlos de Andrade, proximidades da residência nº287 no
bairro Centenário. -

INDICAÇÃO Nº 192/2023 AUTORIA: VEREADOR MARQUINHOS
SCHEFER - SEOSP, solicitando melhorias como patrolamento e colocação de
material na Rua Guilherme Henrique Matte, parte onde não há calçamento no
bairro Conservas, pois as valetas estão dificultando a travessia dos moradores a
pé e com seus veículos. -

REQUERIMENTO ORDINÁRIO Nº 133/2023 AUTORIA: VEREADORA
ANA RITA - Anteprojeto de Lei ao Poder Executivo, sugerindo a instituição do
Programa “Empreende Lajeado” de qualificação do Microempreendedor de
Baixa Renda. A finalidade da proposição em tela é o aumento da renda e



empregabilidade através da formalização dos pequenos negócios, propiciando
mecanismos de autonomia empresarial e de acesso ao crédito em instituições
financeiras, objetivando o crescimento sustentável das empresas (MEI), a
profissionalização e orientação dos informais de baixas rendas, com suporte
profissional especializado do poder público

REQUERIMENTO ORDINÁRIO Nº 142/2023 AUTORIA: COMISSÃO
TEMPORÁRIA ESPECIAL DE ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE -  A
COMISSÃO TEMPORÁRIA ESPECIAL DE ACESSIBILIDADE E
MOBILIDADE, abaixo assinados por seus integrantes, vem respeitosamente
requerer a Vossa Excelência a prorrogação no prazo de 180 dias, para dar
continuidade no trabalho que vem sendo feito pela comissão, não sendo alterado
nada além do prazo. O prazo fica prorrogado do dia 08 de dezembro de 2022,
data que expira a atual vigênc ia da comissão, até o dia 06 de junho de 2023. -

REQUERIMENTO ORDINÁRIO Nº 143/2023 AUTORIA: VEREADOR
JONES BARBOSA DA SILVA - Solicitamos à empresa TIO LAJEADO que
disponibilize mais linha de ônibus ou um micro para que faça a linha
centro/bairro, no horário entre 12h00 e 12h30, para os bairros igrejinha, olarias,
planalto. Usuários do transporte relatam que o ônibus está super lotado com
muitas pessoas em pé. -

REQUERIMENTO ORDINÁRIO Nº 144/2023 AUTORIA: COMISSÃO
TEMPORÁRIA ESPECIAL DE ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE -
Solicito o envio de ofício à Mesa Diretora, solicitando a criação
PERMANENTE da Comissão de Acessibilidade e Mobilidade Urbana,
conforme preconiza o Art. 70 do Regimento Interno da Câmara de Vereadores. -

REQUERIMENTO ORDINÁRIO Nº 145/2023 AUTORIA: COMISSÃO
TEMPORÁRIA ESPECIAL DE ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE -
Solicito o envio de ofício ao Excelentíssimo Sr. Juiz Diretor do Foro da
Comarca de Lajeado/RS, reiterando o ofício n° 320/2022, na qual solicitamos
que seja remetido a lista de todos os processos judiciais de Ação Popular, Ação
Civil Pública e demais ações referentes à Acessibilidade e Mobilidade no
Município de Lajeado. Considerando que foi criada nesta Casa Legislativa a
Comissão Especial Temporária de Acessibilidade e Mobilidade, conforme
Resolução nº 2.785 de 24 de fevereiro de 2022 -

REQUERIMENTO ORDINÁRIO Nº 146/2023 AUTORIA: COMISSÃO
TEMPORÁRIA ESPECIAL DE ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE -
Solicito à Secretaria de Planejamento, Urbanismo e Mobilidade, o Plano de
Revitalização da Rua Júlio de Castilhos. -



PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 001/2023: MESA DIRETORA:
Autoriza o Poder Legislativo de Lajeado a custear despesas de alimentação para
o café da manhã alusivo ao Dia Internacional da Mulher.


