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Realizou-se no  dia dois de março de dois mil e quinze, às  vinte horas, na Câmara 
Municipal de Vereadores de Lagoa dos Três Cantos/RS, uma sessão ordinária. O 
presidente convidou o secretário para que fizesse a chamada dos vereadores, na 
qual estavam presentes todos os vereadores titulares.  Havendo número regimental, 
invocando a proteção de Deus, pela grandeza do povo de Lagoa dos Três Cantos, o 
presidente declarou aberta a presente sessão. Solicitou ao Secretário que fizesse a 
leitura de um trecho da Bíblia.  O presidente declarou aberta a sessão. O secretário 
fez a  leitura das seguintes atas:  Ata nº.01/2015, da sessão extraordinária, realizada 
no dia nove de janeiro de 2015,   e   Ata nº.02/2015,  da sessão extraordinária  
realizada no dia dezenove de fevereiro de dois mil e quinze, que colocadas em 
discussão, após em votação,  resultaram aprovadas por unanimidade.  Seguindo 
foi feita a leitura das correspondências recebidas e expedidas. O Poder Executivo 
encaminhou   os  seguintes projetos de lei:   Projeto de Lei nº.00009/2015, altera o 
valor do Padrão referencial do Magistério Público Municipal previsto no Art.33 da Lei 
Municipal nº.870/2011 e dá outras providências; Projeto de Lei nº.00010/2015, 
autoriza o Executivo Municipal a conceder auxílio financeiro às entidades municipais  
e dá outras providências; Projeto de Lei nº.00011/2015, autoriza o Executivo 
Municipal a conceder auxílio financeiro no valor de R$ 36.000,00 a ASUT mediante 
celebração de convênio e dá outras providências e   Projeto de Lei nº.00012/2015, 
autoriza o Executivo Municipal a  conceder auxílio financeiro a APAE de Tapera, e 
dá outras providências; Também foi feita a leitura da Portaria nº.01/2015,que 
nomeia a Senhora Gladis Schumann para o Cargo de Diretora Executiva da Câmara 
Municipal de Vereadores, e dá outras providências e Requerimento nº.01/2015, do 
Ver.Elói Schumann(PTB),  solicitando licenciamento dos trabalhos legislativos por 
motivos particulares.   PEQUENO EXPEDIENTE: não houve nenhum vereador 
inscrito.   Na seqüência passou-se  para a ORDEM DO DIA:  primeiramente o 
presidente colocou  em discussão o  Projeto de Lei nº.00009/2015. A Verª.Hulda 
questionou a diferença de valores no projeto está R$ 1.055,02 e na justificativa R$ 
1.054,77.  O Ver.Elói  esclareceu à colega Hulda que na justificativa está bem claro, 
que deve ser pago  o valor mínimo de R$ 1.054,77. Não havendo mais manifestação 
foi colocado em votação que resultou aprovado por unanimidade. Seguindo foi 
colocado em discussão o  Projeto de Lei nº.00010/2015. A Verª.Nerli questionou os 
valores recebidos pelo Grupo Folclórico e a Sociedade Recreativa Sempre Unidos 
no ano passado, também questionou  se o Bolão  recebe ou não auxílio da 
prefeitura,  não concordando com isso, sendo então  da opinião que a piscina 
também teria o direito de receber, porque a piscina tem mais de sessenta 
sócios,sendo que estes deve estar em dia com a mensalidade da sociedade e 
muitas pessoas não seriam sócios da sociedade se não fosse devido à  piscina.  O 
Presidente suspende a sessão para maiores esclarecimentos. Reaberta a sessão e 
não havendo mais manifestação  foi aprovado por unanimidade. Por fim foram 
colocados em discussão após em votação os  Projetos de Lei nºs.00011/2015 e 
00012/2015, que resultaram aprovados por unanimidade.  Prosseguindo passou-
se aos   ASSUNTOS GERAIS:   A Verª.Hulda  disse que gostaria de manifestar seu 
apoio à todos os caminhoneiros  e agricultores que estão bloqueando as rodovias 
em protesto para que o governo tome alguma atitude. Disse também que esteve 
presente na reunião da Ascamaja, juntamente com os colegas Ver. Nelvo e  



Verª.Nerli, no dia vinte e sete de fevereiro, sexta-feira passada,  onde na 
oportunidade foi feito uma Moção de apoio às manifestações de caminhoneiros e 
agricultores. A Verª.Nerli  comunicou aos colegas Vereadores  que a próxima 
reunião da Ascamaja será realizada aqui em Lagoa dos Três Cantos, no dia vinte de 
março, o local não foi definido em virtude da realização da reunião da Amaja, que 
será realizada na mesma data,  aqui na  Câmara de vereadores. O Ver.Nelvo  
também  manifestou seu apoio ao protesto, mas não da forma como vem 
acontecendo, não é de hoje, isso vem ocorrendo já há vários anos, os 
caminhoneiros e os agricultores nunca conseguem se unir ou fazer um protesto 
através de um acordo, tem produtores de suínos, de aves, animais morrendo, leite 
sendo jogado fora, e a conseqüência disso tudo será a  falta de produtos nos 
mercados e com isso o  aumento de preço das mercadorias, inflacionando tudo, 
sendo então contrário a este tipo de protesto,  se cobrar em função da roubalheira 
da Petrobrás. Antes de finalizar colocou da viagem que fará à Brasília, de três à seis  
de março, juntamente com a Vice-Prefeita Juliane Kempf e a Verª.Valdelíria, que 
talvez não seja época oportuna, porque ainda não foi aprovado o orçamento da 
união, mas  ainda tem muito recurso pendente de projetos  do ano passado,  mas 
independente de partido, nós vereadores temos que fazer a nossa parte, levando 
várias reivindicações inclusive   na área da habitação, que hoje é um problema, não 
só na área rural, onde hoje o enquadramento é praticamente zero, porque tem o 
projeto G1,  onde estão sendo construídas treze casas, ainda tem o G2 e G3, que 
nenhuma entidade desenvolve em função do compromisso, da responsabilidade que 
as mesmas deve assumir, sendo que não adianta ter esses programas  no governo 
se não sai do papel,  neste sentido então entrar em contato com os  Deputados, 
Senadores e até com os Ministérios, reivindicando pra que seja facilitado o 
enquadramento  das pessoas interessadas, tentando fazer uma coisa mais 
simplificada, com menos burocracia,   pois hoje a Crehnor encaminha projetos onde 
no mínimo tem que ser cinco famílias possuindo terreno.  A Verª.Arilúcia  também  
registrou sua manifestação favorável quanto aos protestos, mas quando se faz um 
protesto dessa dimensão e conforme o colega Nelvo já mencionou, tem sempre o 
bônus e o ônus, onde os pequenos produtores saem perdendo, e enquanto não 
mudar a lei, o sistema político do Brasil, a coisa vai detonar, porque a tempos atrás 
se roubava, mas não vinha a tona como hoje, tanto é que  no  Senado aprovaram 
diárias para familiares de deputados, isso sim é vergonhoso,  um pais que tem tudo 
para deslanchar e vemos um mar de roubalheira, deixando então o seu pesar aos 
políticos, mas o que veio desse governo para nosso município,  não podemos deixar 
de receber, como o colega Ver. Nelvo é um dos que  sempre está  em busca  de 
recursos a fundo perdido para construção de casas da mesma forma o Ver.Elói e a 
Ver.Valdelíria, sempre trabalhando tentando trazer recursos. Disse ainda que 
gostaria de deixar registrado  sobre a construção do pavilhão da Lagoafest que vai 
ficar muito bonito, a cancha de laço também, tanta coisa que vem a somar. O 
Ver.Ari  manifestou-se favorável ao manifesto dos caminhoneiros e agricultores, 
mas lamentando  o fato de que com tudo isso, esta  havendo perda de leite, suínos, 
mas que isso é apenas uma conseqüência do que está acontecendo no nosso país, 
a corrupção está acontecendo e mais uma vez, quem vai pagar a conta somos todos 
nós e que realmente tem que fazer esse movimento para a coisa mudar. Ainda  
convidou a todos para participarem  da  final do campeonato municipal de Futsete 
que será neste sábado dia sete de março próximo, no campo do  Lagoense. O 
Ver.Roque disse que assim como já foi mencionado pelos colegas vereadores que o 



antecederam, também gostaria de manifestar sua solidariedade com o protesto dos 
caminhoneiros e dos agricultores, reivindicando por um país melhor, uma proposta 
melhor, mas a condição infelizmente tomou conta do nosso Brasil, tomou conta dos 
nossos poderes, chegando ao caos,um país que não tinha inflação, voltou a ter 
inflação, todo dia tem aumento dos produtos nos supermercados, a energia elétrica, 
o combustível, vergonhosamente, um aumento absurdo, infelizmente não se tem 
mais rodovia nesse Brasil e a saúde continua o mesmo caos de anos anteriores, 
alguns setores são prejudicados e o pequeno agricultor é o que mais sofre com tudo 
que está acontecendo, dentro dessas manifestações, destacando o recolhimento do 
leite, até muitas vezes não podendo chegar a ração para alimentar os seus animais, 
sendo uma dificuldade muito grande, mas se  tivéssemos um país realista, não seria 
necessário trancar as ruas,  fazer o país parar, deixando então o seu apoio aos 
caminhoneiros, aos agricultores, que certamente as reivindicações serão para a 
melhoria dessas classes que tanto lave a economia do nosso país. Por fim   disse 
que  há algo que ainda não entendeu, já contatou com muitas pessoas, mas 
infelizmente ninguém deu a resposta com relação a última sessão ordinária do ano 
passado desta casa, onde foi eleita a nova mesa diretora desta casa, um fato inédito 
talvez do Rio Grande do Sul e talvez até mesmo do País, onde nove (9) vereadores 
votaram, com dez(10) votos em uma urna, isso nunca poderia acontecer em um 
município como o nosso, ninguém votou duas vezes, mas infelizmente isso 
aconteceu, e gostaria de deixar registrado o  ocorrido, sendo da opinião que seria o 
fato de fazer uma investigação do Ministério Público.  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. Convocou todos os 
vereadores para a próxima Sessão Ordinária a realizar-se no dia 16 de março de 
2015, neste mesmo local e horário.  Sala das Sessões,  02  de março   de 2015. 
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