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Realizou-se no dia dezesseis de março de dois mil e quinze, às  vinte horas, na 
Câmara Municipal de Vereadores de Lagoa dos Três Cantos/RS, 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 da Ata nº.03/2015, da sessão ordinária, realizada no dia dois de março 
de dois mil e quinze, que colocada em discussão, após em votação,  resultou 
aprovada 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.00013/2015, permite aos ocupantes de Cargos em Comissão 
e de funções de confiança, eventualmente conduzir veículos da Administração 
Municipal; Projeto de Lei nº.00014/2015, dispõe sobre a realização da 14ª 
Lagoafest, autoriza repasse financeiro,  e dá outras providências; Projeto de Lei 
nº.00015/2015, dispõe sobre o regime de adiantamentos para despesas municipais, 
e dá outras providências;   Projeto de Lei nº.00016/2015, autoriza o Executivo 
Municipal firmar convênio e repassar recursos financeiros para a congregação de 
Nossa Senhora mantenedora dos Hospitais “Notre Dame Júlia Billiart” e “São 
Sebastião”, e dá outras providências e Projeto de Lei nº.00017/2015, autoriza  a 
contratação temporária de um Nutricionista, por excepcional interesse público, para 
atender necessidade emergencial junto ao serviço público municipal, e dá outras 
providências. Também foi feita a leitura da Portaria nº.02/2015,que nomeia a 
Senhora Renata Zeni para o Cargo de Assessora Jurídica da Câmara Municipal de 
Vereadores, e dá outras providências.PEQUENO EXPEDIENTE: não houve nenhum 
vereador inscrito.  Na seqüência passou-se  para a ORDEM DO DIA: primeiramente 
foi colocado  em discussão  o Regime de Urgência dos Projetos de Lei nºs.014, 
016 e 017/2015. A Verª.Hulda manifestou-se quanto ao  Projeto de Lei nº.017/2015, 
como o mesmo foi encaminhado pelo executivo na parte da tarde, deveria ficar 
sobre a mesa para melhor análise do mesmo. A Verª.Arilúcia  disse que o mesmo 
deveria ser votado, pois estamos sem nutricionista  e precisa ser feito o cardápio da 
merenda escolar, também iniciou o programa  Mudança de Estilo de Vida, o pessoal 
está procurando no Posto de Saúde, pois muitos já estavam fazendo 
acompanhamento com ela, e o trabalho educativo  está sendo feito com ginástica, 
portanto é um projeto bem simples, não tem nada de diferente, de especial, mas é 
muito importante e deveria ser aprovado hoje. A Verª.Nerli  questionou como 
estavam lançando dentro do sistema durante os três meses sem nutricionista, 
porque tem um programa e vem verba para isso,  e ainda  o peso das crianças  para  
os inscritos no  bolsa família, como esta sendo feito? A Verª.Arilúcia  disse que a 
pesagem das crianças  do bolsa família pode ser feita pelas enfermeiras ou pelas 
técnicas e repassado para ela, mas ela tem o direito desse um mês de licença e 
pegou mais um mês de férias, e como parou tudo, parou a escola também  
entendendo de que até três meses pode ficar sem nutricionista,  o município não vai 
perder verba.  O Ver.Elói  disse que seu voto é favorável ao projeto, uma vez que a 
nutricionista que estava pediu demissão e os prejudicados nisso são as crianças e a 
população em geral e quanto a questão da colega Nerli, que pediu como vocês 



estão fazendo? Disse que a colega deveria pedir informação na Secretaria de 
saúde, porque nós vereadores não podemos responder tudo. A Verª.Valdelíria disse 
que seu voto é favorável, pois sabemos da importância desse profissional pelo fato 
de que as aulas já começaram e se faz necessário fazer o cardápio das crianças, e 
sabe-se também que a nutricionista pediu demissão hoje, sendo este o motivo de 
urgência deste projeto. A Verª.Hulda disse que o questionamento não é votar  
favorável ou não ao projeto, e se fosse votar hoje votaria favorável ao mesmo, mas 
sim pelo fato de que não teve tempo de analisar o mesmo.  O Ver.Roque disse que 
como a nutricionista estava um mês de férias e um mês de licença, então o 
município estava dois meses desassistido desse profissional, então até a próxima 
sessão não muda em nada. Disse ainda que gostaria de aproveitar a oportunidade, 
no momento contando com a presença da Vice- Prefeita e do Prefeito Municipal, e 
pedir para que esses projetos, ou esta casa adote um método um pouco 
diferenciado e coloque em votação apenas os projetos que chegarem até na sexta-
feira à tarde e, os que chegarem posteriormente a esta data que se coloque em 
votação na próxima sessão, porque a meia tarde estive aqui na câmara e só tinham 
quatro projetos depois chegaram mais dois, sendo que dessa maneira não tem 
como um vereador poder trabalhar, poder se inteirar no conteúdo dos projetos.  O 
presidente suspende  a sessão onde na oportunidade houve maiores 
esclarecimentos dos referidos projetos por parte do Prefeito Municipal Sr.Sérgio 
Antônio Lasch. Reaberta a sessão  foi colocado em votação o Regime de Urgência 
dos Projetos de Lei nºs.014, 016 e 017/2015.  que resultaram aprovados por 
unanimidade. Na seqüencia  o presidente colocou  em discussão o  Projeto de Lei 
nº.00013/2015.  O Ver.Roque pediu ao presidente para que tal projeto ficasse sobre 
a mesa até a próxima sessão.  O Ver.Elói  disse que isso já vinha acontecendo nas 
administrações passadas, e agora o projeto esta passando por esta casa e espera 
que quando for votado,caso ficar sobre a mesa, para que reflitam,  pois um motorista 
da saúde sempre vai ficar de plantão, mas daqui a pouco  precisa-se deste motorista 
em algum caso de emergência e ele está levando um secretário  para fazer algum  
negócio ou reunião, então isso pode cair sobre nós vereadores. A Verª.Nerli disse 
ser contrário ao projeto, e que  cada um trabalhe  na sua função, então que se 
contrate motorista para assumir tal cargo. A Verª.Arilúcia manifestou-se favorável, 
pois no projeto consta que  as pessoas que vão conduzir o veículo deverão estar 
devidamente habilitados e autorizados,  será utilizado não para conduzir 
passageiros, mas para muitas vezes participar de alguma reunião, coisas simples. A 
Verª.Valdelíria também manifestou-se favorável, disse ainda que alguns meses 
atrás indo em uma reunião da ascamaja, o colega Roque colocou de que 
antigamente sempre usávamos o carro da prefeitura e não precisava de motorista e 
hoje está interrogando que os outros estão querendo usar o carro. O Ver.Roque 
esclareceu a colega Valdelíria de que não está sendo contrário ou favorável ao 
projeto, mas que apenas  pediu para que fosse deixado sobre a mesa até a próxima 
sessão. O Ver.Nelvo  disse que não vê motivo de deixar o projeto sobre a mesa. O 
Ver.Ari  concordou com o colega Roque, é uma decisão muito importante e como 
entrou de última hora tem que estudar melhor o projeto. A Verª.Hulda manifestou-se 
contrária ao projeto independente de ser votado hoje ou na próxima sessão, pelo 
motivo de que se faziam na administração passada e não é essa lei que vai 
solucionar o problema, colocando ccs para dirigir os veículos e quem tem que dirigir  
é motorista. Não havendo mais manifestação o Projeto de Lei nº.00013/2015 ficou  
sobre a mesa. Seguindo foi colocado em discussão após em votação  o  Projeto de 



Lei nº.00014/2015, com o Regime de Urgência que resultou  aprovado por 
unanimidade. Também foi colocado em discussão o  Projeto de Lei nº.00015/2015.  
  O Ver.Roque pediu que o projeto ficasse sobre a mesa até a próxima sessão, 
igualmente a  Verª.Hulda e o  Ver.Ari. A Verª.Valdelíria manifestou-se favorável ao 
projeto. A Verª.Arilúcia também manifestou-se favorável ao projeto pois com isso  
reduziria o trabalho na contabilidade. O Projeto de Lei nº.00015/2015, ficou sobre a 
mesa. Seguindo foi colocado em discussão após em votação  o  Projeto de Lei 
nº.00016/2015, com o Regime de Urgência que resultou  aprovado por 
unanimidade.  Por fim foi colocado em discussão após em votação  o  Projeto de 
Lei nº.00017/2015, com o Regime de Urgência que resultou  aprovado por 
unanimidade. Prosseguindo passou-se aos ASSUNTOS GERAIS: O Ver.Nelvo  
falou da viagem à Brasília  de 03 à 06 de março passado, juntamente com a Colega 
Verª.Valdelíria e a Vice-Prefeita,  disse que  muita coisa depende da aprovação do 
orçamento da união,  e que a prioridade será na área da saúde e agricultura familiar, 
também fez  encaminhamento  de proposta de recursos para recuperação de solo. A 
Verª.Valdelíria  complementou as colocações do colega Nelvo, de que foi uma 
viagem muito proveitosa, conseguindo encaixar nosso município nessa verba de 
duzentos mil para a agricultura e muitos outros projetos encaminhados. O Ver.Ari   
parabenizou o time do papaléguas que  sagrou-se campeão  do campeonato 
municipal de Futsete.  A Verª.Hulda  disse que o povo está pedindo muito que o 
executivo tome providências no sentido de melhorias na   sala de fisioterapia pois há 
muitas reclamações pela falta de equipamentos, pediu também para que o 
Secretário de Obras tome alguma providência fazendo melhorias em frente a casa 
de Gisela Antonius. Por fim  disse que gostaria de saber o porquê do número 
elevado de  atestados na creche  municipal.  O Ver.Roque abordou sobre as 
manifestações ocorridas no final de semana, se solidarizando com o povo que foi às 
ruas fazer manifestações por um país mais justo e por menos corrupção. Por fim 
agradeceu ao Secretario de Estado. Deputado Pedro Westphalen  pelos trabalhos 
que vem realizando na nossa região e que certamente se fará presente  na  
Lagoafest. A Verª.Arilúcia  convidou a todos para participarem das festividades da 
14ª Lagoafest, comentou sobre a situação  de calamidade da saúde no 
país,comparando ao bom trabalho que é executado em Lagoa dos Três Cantos. 
Finalizando  o Presidente parabenizou a  Secretaria de Obras pelo trabalho de 
patrolamento   feito na Linha Ojeriza, na entrada de lavoura.  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 06 de abril de 
2015, neste mesmo local e horário.  Sala das Sessões,  16  de março   de 2015. 
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