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Realizou-se no dia seis de abril 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.04/2015, da sessão ordinária, realizada no dia dezesseis 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.00018/2015, autoriza abrir crédito especial de R$ 500,00 no 
orçamento de 2015 relativo recurso vinculado CIDE, e dá outras providências e 
Projeto de Lei nº.00019/2015, autoriza  a contratação temporária de um  Enfermeiro 
e de um Médico Clinico Geral, por excepcional interesse público, para atender 
necessidade emergencial junto à Secretaria Municipal de Saúde e Assistência 
Social, e dá outras providências, em Regime de Urgência. Também foi feita a leitura 
da  Portaria nº.03/2015, que designa para proceder análise e julgamento de 
documentos e propostas decorrentes das licitações na modalidade de Carta Convite 
para o exercício de 2015, e da Proposição nº.01/2015 da Bancada do PP - propõe 
ao Executivo Municipal estude a possibilidade de contratação de um profissional na 
área de FONOAUDIOLOGIA, para atender necessidades do município. PEQUENO 
EXPEDIENTE: neste espaço houve a manifestação do Ver.Nelvo Osmar Knopp 
primeiramente parabenizou toda a população trescantense pela passagem do 
vigésimo terceiro aniversário do município. Falou também da décima quarta 
Lagoafest, parabenizando então  o Presidente do Núcleo Cultural e todas as 
pessoas envolvidas,  foi um sucesso, mas certamente sempre tem alguma coisa 
para ser melhorado. Por fim parabenizou o Poder Executivo e toda sua equipe pela 
construção da estrutura no parque da Lagoafest, e todo o povo trescantense, porque 
isto é fruto do imposto gerado pelos munícipes trescantenses, o dinheiro que é do 
povo é investido, muitas obras já foram feitas e outras que ainda estão para ser 
construídas como  o Posto de Saúde e a Escola Municipal. Por fim falou que 
participou da Audiência Pública  no dia vinte e sete de março passado, aqui na 
câmara de vereadores, onde na oportunidade foi apresentado o Relatório de Gestão 
Municipal de Saúde, referente ao terceiro quadrimestre de dois mil e quatorze.  Na 
seqüência passou-se  para a ORDEM DO DIA: primeiramente foi colocado  em 
discussão  o Regime de Urgência do Projeto de Lei nº.019/2015. Não havendo 
manifestação foi colocado em votação que resultou aprovado por unanimidade. Na 
seqüência foi colocado em discussão o  Projeto de Lei nº.019/2015 com o Regime 
de Urgência. A Verª Hulda manifestou-se contaria  a contratação de um enfermeiro, 
mas totalmente favorável a contratação de um médico, mas  não tem como votar 
separado então sugeriu ao  Senhor Prefeito para que  projetos semelhantes a este 
fosse encaminhado separado. O presidente suspende  a sessão onde na 
oportunidade houve maiores esclarecimentos do referido projeto por parte do 
Prefeito Municipal Sr.Sérgio Antônio Lasch. Reaberta a sessão e não havendo mais 
manifestações foi colocado em  votação  o  Projeto de Lei nº.00019/2015, com o 
Regime de Urgência que resultou  aprovado por unanimidade. Seguindo foi 



colocado em discussão após em votação  o  Projeto de Lei nº.00018/2015, que 
resultou  aprovado por unanimidade. Também foi colocado em discussão o  
Projeto de Lei nº.00013/2015, que estava sobre a mesa. A Verª.Hulda manifestou-
se contrária ao projeto, acrescentou ainda que dias atrás a Vice-Prefeita pegou a 
ambulância e foi socorrer uma pessoa na Linha Gloria, não sendo cabível a ela fazer 
este tipo de serviço. A Verª.Nerli também manifestou-se contrária. O  Ver.Ari disse 
ser contrário pelo fato de os vereadores estarem  assumindo uma responsabilidade  
muito grande, caso acontecer algum acidente  com um veículo conduzido por um 
funcionário que não é concursado como  motorista. Não havendo mais 
manifestações foi colocado em votação que  resultou   Rejeitado 05 (cinco) votos 
contrários ( Vers.Ari, Roque, Nerli, Hulda e João)  e 04 (quatro)  favoráveis 
(Vers.Elói, Nelvo, Valdelíria e Arilúcia).  Foi colocado em discussão após em votação  
o  Projeto de Lei nº.00015/2015, também estava sobre a mesa, resultou   aprovado 
por unanimidade.   Por fim foi colocado em discussão a  Proposição nº.01/2015. A 
Verª.Valdelíria colocou de que o prefeito já está trabalhando em cima disto, para 
contratação de um fonoaudiólogo, não vendo o porque do encaminhamento desta 
proposição, mas mesmo assim seu voto será favorável. O Ver.Roque justificou 
dizendo que não estava sabendo sobre esta contratação, e que fez esta  proposição 
em nome da bancada por ter sido  procurado por alguns professores da escola 
estadual que colocaram da  dificuldade em vários alunos, havendo a  necessidade 
deste atendimento, e que sempre quando um funcionário   esta de licença o 
Executivo deveria contratar outro. O Ver.Ari falou da importância do esclarecimento 
por parte do Prefeito Municipal, e de que não estavam sabendo de que será feito um 
concurso para contratação de um fonoaudiólogo.  Não havendo mais manifestações 
foi colocada em votação  que resultou  aprovado por unanimidade. Prosseguindo 
passou-se aos ASSUNTOS GERAIS: A Verª Nerli aproveitando a presença do 
Prefeito Municipal, solicitou esclarecimentos sobre as câmeras de monitoramento 
que estão sendo colocadas nas ruas da nossa cidade, por haver muitos 
questionamentos por parte da população. O presidente suspende a sessão. 
Reaberta a sessão e prosseguindo seu pronunciamento parabenizou o presidente 
do Núcleo Cultural pela construção do ginásio,  comentou também sobre as 
colocações que fez na sessão passada referente a contratação de uma nutricionista, 
sobre o programa que vem sendo feito pela mesma,   onde os colegas Elói e 
Arilúcia, disseram de que este tipo de informação deveria pedir direto no Posto de 
saúde. A Ver.Nerli disse que na terça-feira, posterior a sessão,  o Secretário da 
Saúde chamou sua sobrinha, que é funcionária do posto de saúde, em uma sala 
cobrou da   mesma  de ter passado informações de dentro desta secretaria, este 
secretário foi muito mal educado, grosseiro, disse que ela não era competente, mas 
não tem como provar porque os dois estavam sozinhos. A Ver.Nerli esclareceu 
então de que trabalhou vários anos  junto a parte administrativa do posto e que 
ninguém passou informações, acrescentou ainda que tem vários parentes que 
trabalham na prefeitura, mas jamais usaria alguém para fazer este tipo de coisa, não 
sendo do seu caráter tal atitude.  A Verª.Valdelíria  aproveitou a oportunidade para 
parabenizar o grupo cultural e todas as pessoas envolvidas  pelo brilhante trabalho 
que fizeram na Lagoafest, que realmente foi uma das melhores festas, muito 
elogiada.  A Verª.Hulda  concordou com as colocações dos colega  que foi uma 
ótima Lagoafest, disse ainda que o presidente do Núcleo Cultural em seu 
pronunciamento na rádio  bateu o Record de todas as festas da região, então se a 
cuca com lingüiça de Victor Graeff, em uma noite tinha vinte e cinco mil pessoas, 



então se aqui teve vinte e cinco mil pessoas a vinte reais o ingresso,  são quinhentos 
mil,  parabenizando então as entidades que este ano vão receber o triplo do valor 
recebido, mesmo tendo duzentos mil de gasto, ainda sobrarão trezentos mil reais.A 
Verª.Arilúcia  igualmente aos colegas parabenizou todos os organizadores e 
envolvidos nos trabalhos da Lagoafest, foi uma ótima festa. Ainda convidou todos 
para prestigiarem o  primeiro rodeio interestadual aqui no nosso município entre os 
17 à 19 de abril próximo. Por fim disse que é meio complicado quando  se coloca 
valores na boca dos outros, quando se escuta uma rádio é como ler uma bíblia, cada 
um interpreta da sua maneira, sendo da opinião que o presidente teria que vir aqui 
na câmara e realmente falar, porque colocar em uma sessão sobre valores, é uma 
coisa bem surpreendente em afirmar, esperando que a colega Hulda tenha razão e 
como prevê isso, a mesma vai prevê mais coisas também. 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 20 de abril de 
2015, neste mesmo local e horário.  Sala das Sessões,  06  de abril de 2015. 
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