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Aos vinte e um dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um, às vinte horas, realizou-

se Sessão Ordinária nas dependências da Câmara Municipal de Vereadores. Iniciando a 

sessão o Presidente Diogo Tomás Lasch (PTB) solicitou a 1ª Secretária Tatiana Luiza 

Sostemeier Eckstein (PTB) que fizesse a chamada dos vereadores. Estiveram presentes 

todos os vereadores. Havendo número regimental e invocando a proteção de Deus e em 

nome do povo de Lagoa dos Três Cantos o presidente declarou aberta a Sessão Ordinária. 

Solicitou a Secretária que fizesse a leitura de um trecho da Bíblia. Nos termos regimentais 

do Artigo 87 dispensa-se a leitura da Ata e tendo todos os vereadores acesso a seu teor 

colocasse em discussão a Ata nº 011/2021. Em votação. Aprovada por Unanimidade. As 

correspondências não foram lidas em sessão, contudo, foi informado pelo Presidente que 

estas estão devidamente registradas e estão à disposição dos vereadores para conferência, 

junto a sala da secretaria. PEQUENO EXPEDIENTE Três vereadores inscritos. Primeiro 

vereador a se manifestar foi o Verº Luís (PTB). Com a palavra o Verº Luís. “Boa noite senhor 

presidente em seu nome cumprimento os demais colegas, a Imprensa, a comunidade aqui 

presentes, o nosso Secretário da Saúde Régis em seu nome cumprimento todos os colegas 

da área da saúde. Eu venho por meio dessa, nobres colegas...eu vi que a Bancada 

Progressista protocolou um pedido de informação sobre a segunda dose da vacina da 

Coronavac isso foi no dia 26 de junho de 2021 no Ministério da Saúde. No entanto foi 

solicitado ao nosso secretário Régis que viesse nessa casa e colocasse a situação em que 

andava a nossa vacinação até pela qual foi explanado pelo nosso secretário o andamento 

de toda atividade perante a saúde em termos de vacinas recebidas e vacinas aplicadas. 

Seria isso né secretário. Então quero parabenizar o secretário que aqui está presente 

né...pela sua atitude, pelo seu trabalho, seu empenho perante esta secretaria e agradeço de 

coração a todos os munícipes que foram vacinados né...ressaltando novamente que tenham 

cuidado porque apesar de ter feito as vacinas alguns a segunda dose que tenham o extremo 

cuidado pois se faz necessário...ainda que mesmo vacinadas usem máscara, álcool em gel, 

evite contato próximo com as pessoas até porque pelo que a gente ficou sabendo teve 

pessoas com a segunda dose que foram infectadas né...de minha parte seria isso, Senhor 

presidente, agradeço a oportunidade.” Segundo inscrito foi a Verª Arilucia (PTB). Com a 

palavra a Verª Arilucia “Boa noite senhor presidente, colegas vereadores, assessoria, a 



 
comunidade que se faz presente, as pessoas que estão nos assistindo. Hoje primeiramente 

eu quero iniciar a minha fala parabenizando a escola EMEI pelos seus 26 anos quero 

parabenizar também a toda equipe que esteve empenhada e envolvida as merendeiras então 

meu agradecimento todo especial né...elas fizeram em torno de 9 tortas, mais pizzas tanto 

as funcionárias da EMEI quanto da Eida ajudando para que esse trabalho se realizasse com 

todo empenho e dedicação e que cada família levasse para sua casa um kit né...de bolo e 

pizza então meus parabéns e meu muito obrigado. Eu quero falar um pouco também sobre 

um projeto que está em pauta o Projeto 25 que é sobre o Refis que institui o programa para 

recuperação de créditos fiscais que incentivam as pessoas físicas e jurídicas a quitarem suas 

pendências junto à prefeitura considerando que hoje tem um valor alto de dívida ativa e que 

além de oportunizar essas pessoas há quitar seus débitos junto à prefeitura que isso tudo 

que a prefeitura pode reinvestir esse valor em melhorias para a comunidade em geral e nós 

temos o Projeto 30 também que é contratação de uma técnica ou técnico de enfermagem 

em virtude de atestados né...mas também é suprindo afastamento de servidor que esteja 

doente ou que tem alguém da família  que esteja doente né...então assim a gente pede né 

então que todos sejam a favor é porque a gente sabe que esse serviço...a Secretaria da 

Saúde não pode parar e para não sobrecarregar nenhum outro colega né...para que o serviço 

ande da melhor forma possível. E aproveitando o gancho aqui também né o Luiz nosso 

colega Vereador Luiz falou sobre as vacinas né como todos sabem nós não podemos 

gerenciar essas doses de vacinas quando a gente fala em que faltou doses da Coronavac 

essas doses faltaram para o Brasil né...a gente sabe não foi só para Lagoa dos Três Cantos... 

dia 16 ou dia 10 se eu não me engano chegou em torno de 110.200 doses aqui no Rio 

Grande do Sul conforme as notícias a qual a gente estava ouvindo e acompanhando né...Eu 

acredito que não só eu mas todos porque eu acredito que quando se trata da vacina do 

coronavírus isso é um assunto Global...Mundial...aí como o secretário já havia falado aqui já 

no dia 07 na sessão passada ele explanou tudo que estava acontecendo falou também do 

empenho que estava sendo feito a nível de Coordenadoria porque nós pertencemos a 6ª 

Coordenadoria que a coordenadoria de Passo Fundo aonde tem 60 e poucos municípios 

né...e a vacina do Coronavac estava em falta em 24 municípios incluindo Lagoa...então 

estava em falta eu estou falando da 6ª Coordenadoria onde nós pertencemos...estava 

faltando 2.570 doses como também a gente já havia dito não sei se em números corretos 

mas esse era a quantidade que estava faltando então assim só...eu acho que é importante 

a gente ir a atrás das coisas mas é importante também dizer aí deixar claro que nem um 



 
momento a Secretaria de Saúde de Lagoa dos Três Cantos, a administração de Lagoa dos 

Três Cantos deixou de não ir atrás e não querer saber sobre a segunda doses da Coronavac 

tá era isso que eu tinha pra dizer...e meu muito obrigado a todos.” Terceiro inscrito foi o Verº 

e Presidente desta Casa Diogo Tomás Lasch (PTB). Com a palavra o presidente Diogo 

Tomás Lasch “Inicialmente quero saudar meus colegas, vereadores, servidores dessa casa, 

comunidade aqui que se faz presente, comunidade que nos assistem através das redes 

sociais. Sempre uma alegria uma satisfação muito grande para nós poder contar com essa 

importante participação da comunidade dentro da nossa casa. Hoje o meu pronunciamento 

no pequeno expediente eu quero inicialmente fazer uma homenagem...uma homenagem a 

uma pessoa muito querida a qual a gente teve a infelicidade de perder essa semana que foi 

vereador desta casa na primeira legislatura e me solidarizar com a família do senhor e 

sempre  Vereador Rubi Amadeu Pauwels que foi vereador por esta casa pelo Partido PTB 

representando o município nos anos de 1993 a 1996. Também quero aproveitar o momento 

para agradecer e homenagear...homenagear não seria o termo mas agradecer a Secretaria 

da Educação e toda a coordenação, diretora, demais servidores da EMEI Rainha 

parabenizando pelo seu aniversário e pelo lindo gesto que tiveram com as nossas crianças 

com as nossas famílias mandando uma lembrança para casa de cada, de cada família que 

tem seus filhos nesta repartição. Quero aproveitar o momento também para falar um pouco 

sobre o projeto 25 Projeto de Refis esse projeto para mim é uma...é uma satisfação poder 

tramitar com esse projeto hoje na casa ele partiu de uma indicação da minha pessoa e hoje 

a gente tem a gratidão do executivo ter entendido a importância desse projeto e ter 

encaminhado para que seja debatido, discutido e apreciado por todos nossos vereadores 

vou me deter a falar um pouco mais sobre ele no momento da discussão do projeto para não 

me alongar e quero deixar aqui um agradecimento todo especial mais uma vez as famílias 

que acompanham esse trabalho que a gente tem feito de divulgação dos atos do Legislativo 

através das redes sociais é muito importante contar com a participação de todos vocês como 

é gratificante no dia a dia quando a gente está seja na cidade ou no interior e as pessoas 

vem até nós agradecer por estar proporcionando essa nossa ferramenta ao alcance de todos 

muito obrigado”. Seguindo os trabalhos o presidente Diogo Tomás Lasch solicitou que a 

secretária fizesse a leitura da ementa do Projeto de Lei nº 030 do Executivo em Regime de 

Urgência. Projeto de Lei do executivo nº 030 de 18 de junho de 2021. AUTORIZA A 

CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE UM TÉCNICO EM ENFERMAGEM, POR 

EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, PARA ATENDER NECESSIDADE EMERGENCIAL 



 
JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCA SOCIAL E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. Aprovado por Unanimidade. Solicita a secretária que faça a leitura da 

ementa do Projeto de Lei nº 025 de 2021. Projeto de Lei do Executivo nº 25 de 2021 de 

10 de junho de 2021. INSTITUIR PROGRAMAS PARA RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS 

FISCAIS -REFIS- NO MUNICÍPIO DE LAGOA DOS TRÊS CANTOS E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. Em discussão. Antes de entrar em votação o presidente, como havia 

mencionado no pequeno expediente, fez algumas colocações referentes ao Projeto nº 025. 

Com a palavra o presidente Diogo Tomás Lasch. “ Vou fazer minha manifestação em relação 

ao projeto conforme havia falado já na Tribuna ressaltando a importância desse projeto e de 

que forma eu vejo, como é  importante esse projeto e o que me motivou a apresentar essa 

indicação ao poder executivo e hoje a gente está tendo essa oportunidade de discutir esse 

projeto aqui em Lagoa dos Três Cantos pela Câmara de Vereadores até então nós nunca 

tivemos um projeto de refis elaborado pelo executivo de Lagoa dos Três Cantos é a primeira 

vez que a gente está tendo esse programa de recuperação dos créditos fiscais e eu vejo ele 

como uma alternativa tanto para o Executivo como também para o cidadão como contribuinte 

de Lagoa dos Três Cantos.  Nós sabemos que muita coisa há de ser feita durante esta gestão 

muita coisa se faz necessário e tudo custa, para tudo a gente precisa de recurso e aqui está 

uma alternativa de a gente poder reforçar o caixa do município recuperando créditos que 

estão há muitos anos sem serem quitados. Essa alternativa que a gente está propondo hoje 

aqui para o nosso contribuinte para o município ela vem apresentar várias alternativas na 

forma de quitação de seus débitos com o município essa alternativa ela vem realmente a... 

a proporcionar ao nosso contribuinte uma grande alternativa de regularizar os seus débitos 

perante o município e o legal disso tudo é que além de nós estarmos proporcionando essa 

alternativa para a sociedade para o contribuinte a gente está também ao mesmo tempo 

oportunizando que esse recurso que vai entrar no caixa do município vai ser utilizado para 

fazer melhorias na nossa cidade, no nosso interior, nas estradas, na saúde, na educação. 

Então faço questão aqui de reforçar o Artigo 4º do Projeto de Lei onde ele fala em...no 

percentual de desconto para quem for fazer o pagamento 100% do juro para quem for fazer 

o pagamento à vista do seu débito 80% de desconto nos juros se for pago em até seis meses 

70% de desconto se for pago em até 12 meses 60% se for pago em 24 meses sempre que 

eu estou falando aqui são descontos nos juros ou seja o município não está deixando de 

receber o capital não está deixando de receber a correção monetária mas está oferecendo 

um grande desconto nos juros e 50% de desconto nos juros se pago em até 36 meses. Uma 



 
outra situação que eu faço questão aqui de ressaltar e que eu acho muito importante para 

as pessoas que nos assistem hoje é que como todo programa de refis ele precisa ter um 

prazo para inscrição né...para as pessoas aderirem e aqui o projeto ele dá um prazo para 

todo contribuinte que tiver interesse em aproveitar essa oportunidade de aderir ao programa 

de refis até o dia 30 de novembro de 2021, ou seja, temos prazo para as pessoas aderirem, 

procurarem o setor tributário do município para verem como que está a situação e tornar 

essa alternativa uma alternativa viável tanto para o contribuinte como também para o 

município. De minha parte em relação ao projeto o que eu gostaria de falar é isso quero pedir 

já abrindo que o meu voto é extremamente favorável pedindo a colaboração dos colegas 

vereadores para que apoia essa iniciativa do executivo para que a gente realmente possa 

proporcionar isso tanto para o contribuinte como também para o município. Deixo a palavra 

disposição para os colegas.” Não havendo mais ninguém a falar sobre o projeto. Em votação 

o Projeto de Lei nº 025. Aprovado por unanimidade. Em seguida o presidente Diogo Tomás 

Lasch solicita a secretária que faça a leitura da ementa do Projeto de Lei Nº 027/2021. 

PROJETO DE LEI Nº 027 DE 10 JUNHO DE 2021. AUTORIZA ABRIR CRÉDITO ESPECIAL 

NO VALOR DE R$ 45.000,00 (QUARENTA E CINCO MIL REAIS) RELATIVO ADESÃO AO 

PROJETO CHAMAR 192 (SAMU/RS) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Em votação. O 

Projeto de Lei nº 027/2021. Em discussão. Aprovado por unanimidade. Solicita a secretária 

que faça a leitura da ementa do Projeto de Lei nº 028 de 2021. PROJETO DE LEI Nº 028 DE 

10 JUNHO DE 2021. AUTORIZA ABRIR CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R$ 8.730,35 

(OITO MIL SETECENTOS E TRINTA REAIS COM 35 CENTAVOS) PARA AÇÕES DE 

ENFRENTAMENTO AO COVID-19-PORTARIA Nº 894/2021 E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. Em discussão o Projeto de Lei nº028/2021 com parecer favorável das 

comissões. Em votação. Aprovado por unanimidade. Solicita a secretária que faça a leitura 

da ementa do Projeto de Lei Nº 029/2021. PROJETO DE LEI Nº029/2021 DE 10 DE JUNHO 

DE 2021. AUTORIZA ABRIR CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R$ 9.432,22 (NOVE MIL 

QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS COM 22 CENTAVOS) PARA AÇÕES DE 

ENFRENTAMENTO AO COVID-19- PORTARIA Nº 731 DE 2021 E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. Em discussão o Projeto de Lei Nº 029 2021. Em votação. Aprovado por 

unanimidade. Solicita a secretária que faça a leitura da ementa do Projeto de Lei nº 

030/2021 com parecer favorável da comissão. PROJETO DE LEI Nº 030/2021 DE 18 DE 

JUNHO DE 2021. AUTORIZA A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE UM TÉCNICO EM 

ENFERMAGEM POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA ATENDER 



 
NECESSIDADE EMERGENCIAL JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E 

ASSISTÊNCIA SOCIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Em discussão o Projeto de Lei nº 

030/ 2021. Em votação. Aprovado por unanimidade. ASSUNTOS GERAIS. A Verª Tatiana 

se manifestou. “Presidente eu quero fazer uso então da palavra para comentar com os 

colegas que eu tive a oportunidade juntamente com o colega Diogo e a colega Arilúcia de 

estar juntamente com o Prefeito Municipal em Brasília né...momento qual a gente teve uma 

oportunidade única de conhecer um dia de trabalho em Brasília cansativo, puxado, bem um 

dia de trabalho comum quando a gente busca corre atrás do benefício para comunidade 

dentro disso nós estivemos visitando vários gabinetes inclusive gabinetes de partidos 

distintos pois a prioridade de nós como administração é um trabalho para comunidade.” Em 

seguida o Verº Luis também se manifestou “Conversando com o nosso secretário, até porque 

tem pessoas que não tem como deixar seu serviço durante a semana, então ele, em uma 

conversa com o prefeito disponibilizaram a van para a gente então começar a fazer os 

agendamentos nos finais de semana, nos sábados então eu venho através desta casa aqui 

da Imprensa pedir a todos os munícipes que são doadores e que conhecem alguém que seja 

que não tem acesso fácil que ligue no posto de saúde faça o agendamento deixe seu nome, 

seu número para nós entrarmos em contato para gente começar a dar andamento porque a  

gente não sabe o dia de amanhã né...qualquer um de nós pode precisar até inclusive a gente 

está devendo desde a época do falecido Sandro, nosso colega servidor, né que nos deixou 

a gente deve até uma certa quantia no hemopasso e assim a pessoa que pode fazer o 

agendamento que a Emily vai estar... já está a par da situação ela vai estar anotando o nome 

da pessoa, o número do telefone para a gente poder entrar em contato então com essa 

pessoa marcando o dia certo e horário de saída... a colega Arilúcia pode me dar uma mão 

também nessa parte né colega... de minha parte seria isso senhor presidente.” Logo em 

seguida o Verº Júlio (Progressistas) também se manifestou. “Senhor presidente, colegas 

vereadores. Reforçando o pedido do Luiz pois a gente é doador de sangue e o Luiz também 

né...na maioria das vezes a gente vai junto a Passo Fundo e faz bem pois a gente está 

ajudando o próximo...seria bem viável também quem sabe fazer um cadastro no posto de 

saúde né...aonde consta o nome da pessoa, tipo sanguíneo...Creio que não seria tão difícil 

que nem o meu nome é...poderia consultar do Luiz...Claudio...e por aí vai né...as pessoas 

que são doadores que nem o Luiz disse procure o  posto e deixo o nome se não for agora 

poderá a ser futuramente pois sempre precisamos. Também fomos procurados por alguns 

pais hoje tá...o Régis responsável pela pasta da educação se possível né...alguns pais 



 
pediram se teria como fazer um uniforme para as crianças das escolas municipal...eu sei que 

é um custo alto né mas creio que seria até interessante e bonito também mas a gente sabe 

da dificuldade...é um momento agora também de cautela e a gente precisa economizar um 

pouco mas futuramente quem sabe um uniforme seria bem legal para todos os alunos 

né...também quero parabenizar a equipe da saúde de Lagoa novamente a gente não cansa 

de parabenizar porque são pessoas esforçadas, dedicadas e preocupadas com o nosso 

município. No sábado de manhã toda a equipe se dispôs a fazer a segunda dose...tão 

esperada do coronavirus também muitas pessoas, muitos munícipes estavam preocupados 

e finalmente chegou eu creio que não chegou todas né mas a maioria já está aliviada mas 

também seguindo com a condição de se cuidar porque a gente sabe que o coronavírus está 

aí todos sabem que devem continuar usando o álcool gel e a máscara. Também não poderia 

deixar de falar um pouco do nosso amigo Rubi Amadeu Pauwels, como o presidente também 

comentou que na semana passada a gente perdeu um líder, Vereador desta casa e com 

certeza fará muita falta...era o meu colega, nosso colega lá da Linha Ojeriza do São José a 

gente ficou muito triste com a partida dele mas a gente tem que pensar que ele está bem né 

a gente quer passar todas as energias positivas para família a gente quer que eles sintam a 

força de Deus junto com eles é um momento triste mas com certeza o Rubi está olhando por 

todos. Também gostaria de dizer que na semana passada a gente fez um pedido a Porto 

Alegre mas não com a intenção de querer magoar, denegrir ou ultrapassar ninguém a gente 

encaminhou o pedido porque o Régis quando esclareceu a situação pra nós também disse 

que tudo depende do governo né e a gente sentiu a preocupação e o medo da comunidade 

pedindo achando que não ia vir essa segunda dose...a gente não fez por mal né...E graças 

a Deus a segunda dose da Coronavac veio para amenizar o clima tenso né...E por que essa 

pandemia aqui é perigosa e a gente como Vereador como munícipe a gente se preocupa 

bastante de minha parte seria presidente.” Em seguida o Verº Airton (Progressistas) também 

se manifestou. “Senhor Presidente colegas vereadores, secretários. Também não poderia 

deixar de manifestar hoje e me solidarizar com a família do nosso amigo Rubi Amadeu 

Pauwels um líder comunitário da Linha Ojeriza de Lagoa dos Três Cantos foi vereador na 

primeira legislatura nós temos que pensar que foi um choque para toda a comunidade um 

choque para todos nós a gente...como o colega Júlio falou muitas vezes a gente jogou carta 

juntos, brincou, conversou naquela semana ainda conversei com ele um dia encontrei ele 

aqui na cidade foi triste mas temos que pensar que ele deixou um grande legado para todos 

nós isso é fundamental é uma pessoa que deixou um legado muito grande isso de repente 



 
ajude a família se confortar mas deixo aqui o meu abraço a todos eles, a esposa, os filhos, 

os netos pela grande pessoa que ele foi e por tudo que fez pela comunidade sem medir 

nenhum tipo de esforço. Também gostaria aqui de pedir e colocar que nós temos muitas 

coisas às vezes que acontecem e que nem o colega Júlio falou a gente faz procurando 

ajudar...buscar soluções...como foi colocado. Então foi nesse sentido que a gente pediu isso 

para Secretaria de Saúde do Estado encaminhou um pedido sim encaminhamos com o 

intuito de pedir porque toda ajuda pelo que o secretário nos tinha colocado é válida nós 

tentamos fizemos a nossa parte nesse sentido mas em momento algum a gente colocou a 

secretaria da saúde fora disso porque a secretaria da saúde do trabalho que é feito é exemplo 

claro hoje nós vamos lá vamos podemos ver então nós temos que pensar em prol do 

município nós fomos atrás vamos buscar soluções nós sabemos...existia essa demora e uma 

demora excessiva a gente sabe que não era culpa do município em momento algum a gente 

sabe disso mas a região como um todo estava sendo prejudicada é nós só vamos fazer a 

nossa parte é assim que nós vamos agir em momento algum a gente quis que nem o Júlio 

colocou de colocar em dúvida o trabalho do secretário...ele está fazendo um esforço imenso 

estava correndo atrás também e nós fizemos a nossa parte pelo outro caminho então a gente 

assim que a gente trabalha a gente vai trabalhar nesse sentido era isso.” A Verª Arilúcia 

também se manifestou. “Meus sentimentos à família do Sr. Rubi nós estamos à disposição 

para o que precisar. E com certeza né uma vida aqui foi ceifada e pelo que nós pelo que eu 

conheci pelo que eu procurei saber pelo que todos falam seu Rubi foi exemplo como pessoa, 

como agricultor deixou realmente um legado né para toda sua família meus sentimentos mais 

uma vez a toda sua família. Eu quero falar também sobre a nossa viagem à Brasília onde eu 

deixo aqui a minha gratidão não é por ter ido conhecer...a primeira vez que eu vou na capital 

do Brasil né...e sim dá satisfação que foi acompanhar o Prefeito Sérgio, o presidente Diogo 

e a minha colega Tati como a Tati disse mesmo reforçando que a gente foi em vários 

gabinetes visitamos vários deputados independente de partidos né...visitamos também o 

Senador onde nós levamos as demandas da nossa...do nosso município podemos falar um 

pouco da nossa querida Lagoa dos Três Cantos e o que eu vou guardar comigo sobre essa 

viagem foi o que a Tati disse...a Tati falou que é o trabalho todos os dias na hora do café da 

manhã que era bem cedo o prefeito dizia mais um dia de trabalho, mais um dia de trabalho 

então assim só colocar que fico grata por que a gente foi com intuito de trazer, de buscar 

recursos, de apresentar projetos para nossa cidade para nossa comunidade e isso assim eu 

fico às vezes sem palavras eu fico emocionada e...tu tem que ir atrás tu tem que buscar né 



 
a gente como Sérgio sempre diz a gente não pode contar com o ovo antes da galinha né 

mas assim é verdade a gente foi a gente buscou e o que vier vai ser bem-vindo para toda a 

nossa comunidade e eu quero também falar sobre a referência que o Luís disse né Luís 

sobre a doação é muito importante né...Eu acho que a gente tem que envolver mais pessoas 

que nem você disse ninguém está livre de precisar...a gente está sujeito a acontecer alguma 

coisa com nossos familiares então a doação de sangue é uma coisa importante é uma coisa 

séria então eu peço encarecidamente para quem tem...já é doador e aí que às vezes tem 

alguma dificuldade mesmo durante a semana para ir fazer a sua doação que vai até o posto 

de saúde que a gente que a prefeitura então se disponibilizou a levar essas pessoas aí 

qualquer dúvida é só entrar em contato com o posto de saúde. E sobre as vacinas assim só 

o que me deixa um pouco triste é que às vezes a gente, as pessoas chegam até nós e me 

parece que não tem o entendimento eu não quero aqui julgar ninguém eu não quero falar 

né...É como se as vezes colocasse em cheque mesmo a administração tá... O quê...O quê 

Lagoa dos Três Cantos está fazendo...o quê Lagoa dos Três Cantos deixou de fazer como 

eu já disse e repito Lagoa dos Três Cantos em nenhum instante a administração, a secretaria 

da saúde em nenhum instante deixou de ir atrás, de reivindicar a vacina do coronavírus e eu 

fico assim só muito agradecida não só por Lagoa mas por todas as pessoas que receberam 

a sua segunda dose e que estão recebendo foi vacinado no sábado em torno de 89 pessoas 

como está no site vou deixar bem claro aqui que nem todos os frascos da Coronavac a gente 

consegue tirar 10 doses as vezes falta...como já faltou tá e faltam algumas pessoas fazerem 

a segunda dose porque ou porque tiveram covid tem que esperar 30 dias ou porque fizeram 

a vacina da gripe nesse tempo e tem que esperar 15 dias mas como depois de aberto o 

frasco dura 8 horas então a gente tem que ter todo esse cuidado para que as doses não se 

percam. E mais uma vez isso a gente pode gerenciar, mas a falta de vacinação a falta da 

vacina a gente não pode porque não é a nível de município Lagoa isso todo mundo sabe. 

Era isso presidente. Em seguida o presidente Diogo Tomás Lasch também se manifestou. 

“Eu vou fazer minha manifestação também iria falar um pouco sobre a Coronavac mas 

acredito que colega Arilúcia elucidou muito bem todo trabalho feito e acho que ficou muito 

bem claro né...Eu tenho na família minha mãe fez a primeira dose enfim também estava 

nessa situação esperando já há muito tempo para chegada dessas vacinas e acabou 

acontecendo agora nesses dias. Quero falar um pouquinho de Brasília sobre a questão da 

viagem que a gente teve de muito mas de muito trabalho de muito relacionamento a gente 

tem pensado e programado que em um próximo momento que deve acontecer não tão 



 
distante e que deve ir outros colegas porque justamente o relacionamento lá é muito 

importante nós tivemos a felicidade de ser muito bem atendidos nós passamos em muitos 

Ministérios aonde a gente levou projetos aqui de Lagoa dos Três Cantos que nós temos no 

nosso plano de trabalho um compromisso de fato de transformar essa realidade aqui em 

Lagoa dos Três Cantos...E para isso a gente precisa de recurso e esse encaminhamento 

essas demandas que a gente tem a gente levou a Brasília a viagem foi válida já por um 

motivo né...Nós temos um Projeto de 2018 que é do ginásio de esportes e conseguimos 

então lá com que o recurso fosse liberado agora então o recurso está liberado né veio essa 

semana que passou o recurso e eu faço questão de frisar eu sempre digo que nós estamos 

aqui...dependemos do apoio de todos os partidos políticos tá...esse é um recurso que vem 

através de uma Emenda do senador Luiz Carlos Heinze o projeto de 2018 e somente agora 

foi liberado então o recurso já está agora na conta do município entrou essa semana que 

passou então vamos esperar que o andamento das obras deva acontecer...também faço 

questão de frisar que não é a forma como a gente gostaria que o ginásio fosse reformado 

mas a forma como o projeto foi feito pela administração anterior e vai ser executado nesses 

moldes ou a gente perderia o recurso de Brasília seria isso gente talvez, com certeza vou 

esquecer aqui de falar alguns pontos mas só no primeiro dia para comunidade saber a gente 

buscou realmente atender os anseios e necessidades da comunidade mas sempre olhando 

com olhar para o lado da economicidade para muitos pode parecer loucura mas nós tivemos 

a reunião a sessão da Câmara naquela segunda-feira à noite nós saímos da sessão da 

Câmara isso era umas 9:30 quando a gente saiu aqui da câmara 9:15 eu fui para casa 

descansei durante 1 hora e pouco meia-noite e meia era o horário que a gente saiu daqui 

para ir a Porto Alegre pegar o avião nós dormimos dentro do avião duas horas que foi o 

tempo de voo e começamos a cumprir agenda que a gente tinha programada em Brasília 

agenda muitas vezes ela falha e aí a gente tem que reprogramar a última reunião nós saímos 

que foi no Ministério do Desenvolvimento Regional e que eu tenho a certeza absoluta, as 

minhas colegas estão aqui que estiveram presentes naquela reunião extremamente restrita, 

que nós teremos Bons Frutos para apresentar para Lagoa dos Três Cantos no decorrer 

destes próximos dois anos através desse ministério...Tenho certeza absoluta e então é isso 

é muito trabalho, muita dedicação e acompanhar os passos compridos do prefeito né porque 

o homem é incansável quero aproveitar aqui até para evitar que a gente corra no mesmo na 

mesma situação no outro Episódio né questão das correspondências vou aproveitar os 

assuntos gerais aqui para gente alinhar isso...No regimento interno do município foi feito na 



 
gestão passada no ano de 2018 eu vou pedir para os colegas vereadores para que a gente 

tem alinhado para evitar que às vezes...é um desencontro de informação às vezes um 

questionamento para mesa diretora que não sabe a origem do documento então eu vou pedir 

para quando for usar o timbre da Câmara de Vereadores em qualquer documento que saia 

de forma externa e que seja endereçada a uma secretaria do Estado a um Ministério que 

quando for usar o timbre da Câmara de Vereadores está lá...na folha 25 do 

Regimento...artigo 38...parágrafo 2º...inciso 14 que deve conter assinatura do presidente da 

Câmara que este ano sou eu no ano seguinte você sabe que será outra pessoa então é 

apenas para gente evitar que surja um constrangimento para Câmara de Vereadores de 

Lagoa dos Três Cantos e que a gente siga o que realmente está escrito aqui no Regimento 

Interno se for encaminhado como líder da bancada sem o timbre da câmara que não queira 

passar pela câmara sem problema se foi encaminhado pelos demais vereadores que não 

queira encaminhar com o timbre da câmara não tem problema mas quando a gente for usar 

realmente a força que tem a Câmara de Vereadores que a gente siga todo esse rito porque 

a gente sabe que tem um protocolo para ser seguido que tem que ser registrado então que 

a gente siga esse encaminhamento é basicamente seria isso né da minha manifestação. 

Quero reforçar a situação que o colega  Luiz comentou da doação de sangue é muito 

importante a gente eu também sou doador eu sei da importância que esse ato tem e que ele 

salva realmente vidas então reforçar esse pedido para toda a comunidade e aproveitar 

justamente essa situação o colega Júlio comentou que a gente veja se já não existe um 

cadastro Municipal que a gente cria um cadastro Municipal acho que é tranquilo da gente 

fazer isso eu sei que também tem um grupo de pessoas que atua ativamente na questão da 

doação talvez essas pessoas já tem um cadastro eu acho que é importante a gente unir 

essas forças né acho que isso é muito importante a junção de forças tá de minha parte seria 

isso.” Nada mais havendo a tratar agradecendo a proteção de Deus e a presença de todos 

os senhores e senhoras e em nome do Povo de Lagoa dos Três Cantos dou por encerrada 

a presente sessão ordinária e convoco a todos para a próxima sessão ordinária a ser 

realizada no dia 5 de Julho de 2021. Plenário Vereador Ireno Ari Kümpel, aos 21 de junho 

de 2021. 
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