
  
 ATA  Nº.01/2015 
 

Realizou-se no dia nove de janeiro de dois mil e quinze, às  dezenove  horas, na 

Câmara Municipal de Vereadores de Lagoa dos Três Cantos/RS, uma sessão 

extraordinária. O presidente convidou o   secretário para que fizesse a chamada dos 

vereadores, na qual estavam presentes os   vereadores titulares, com exceção do 

Ver.Nelvo Osmar Knopp. Havendo número regimental, e invocando a proteção de 

Deus e pela grandeza do povo de Lagoa dos Três Cantos, o presidente declarou 

aberta a sessão. Solicitou ao  secretário que fizesse a leitura de um trecho da Bíblia.   

Em seguida o secretário fez a  leitura da CONVOCAÇÃO. Na seqüência foi feita a 

leitura  dos seguintes projetos:  Projeto de Lei nº.000001/2015, autoriza o Poder 

Executivo a contratar operação de crédito com  a Caixa Econômica Federal – CEF, 

para obras de pavimentação asfáltica e  qualificação de vias urbanas, e dá outras 

providências e Projeto de Lei nº.000002/2015, que autoriza o Poder Executivo 

Municipal a abrir crédito especial até o valor de R$ 1.000.000,00 ( um milhão de 

reais) no orçamento municipal de 2015, visando o Programa Pró-Transporte – PAC 

– 3ª etapa, e dá outras providências.  Na seqüência  passou-se para a ORDEM DO 
DIA:    foi colocado em discussão  o  Projeto de Lei nº.00001/2015.     
Primeiramente manifestou-se o  Ver.Ari que agradeceu a presença das pessoas 

presentes nesta sessão, o que demonstra o interesse das mesmas colocando-se 

favorável a tal projeto, sendo o mesmo de grande importância para o nosso 

município,  e este valor  será pago em vinte anos com uma taxa razoável de juros.  

Na seqüência o Ver.Roque igualmente ao colega Ari, manifestou-se favorável ao 

projeto, sendo da opinião que o desenvolvimento do município é muito importante,e 

nada mais justo a aprovação deste projeto onde os beneficiados serão os moradores 

que residem nessas ruas.  Também manifestou-se a Verª.Arilúcia, que parabenizou 

o pessoal presente na sessão e convidou para participarem mais vezes, e lamentou 

o fato de não ter sido aprovado os cinco milhões que se estenderia ao Distrito de 

Linha Glória, que seria construído uma ponte, sendo então que como será 

beneficiado um número maior de pessoas foi designado para o asfaltamento dessas 

ruas, mas futuramente a gente espera beneficiar também a área do Distrito.  A 

Verª.Nerli, inicialmente cumprimentou todas as pessoas presentes na sessão, disse 

então que quando o povo se reúne alguma coisa se consegue. Manifestou-se   

favorável ao projeto, e acrescentou ainda de que na rua onde mora, as pessoas tem 

se queixado bastante, reivindicando então melhorias  na mesma, pois o  o asfalto 

está muito ruim,  inclusive tem um terreno baldio, onde o caminhão do lixo faz a volta 

e  tem bastante barro quando chove, a situação ta muito difícil nesta rua. A 

Verª.Valdelíria desejou boas vindas à todas as pessoas presentes na sessão e 

também manifestou-se favorável ao projeto, pois  este projeto  realmente vem 

beneficiar muitas pessoas.  Por fim manifestou-se a Verª.Hulda também sendo 

favorável ao projeto e parabenizando as pessoas por estarem presentes na sessão 



reivindicando pelos seus direitos.  Não havendo manifestações foi colocado em 

votação que resultou aprovado por unanimidade. Por fim  foi colocado em 

discussão, após em votação o Projeto de Lei nº.000002/2015.   Não havendo 

manifestações foi colocado em votação que resultou aprovado por unanimidade.   
Nada mais havendo para tratar, agradecendo a proteção de Deus em nome  do povo 

de Lagoa dos Três Cantos,  o presidente deu por encerrada a presente sessão. Sala 
das Sessões, 09 de janeiro de 2015. 
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