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Realizou-se no dia primeiro de junho   de dois mil e vinte, às  vinte   horas, na 
Câmara Municipal de Vereadores de Lagoa dos Três Cantos/RS, uma sessão 
ordinária.  O  presidente convidou a   secretária para que fizesse a chamada dos 
vereadores, na qual estavam presentes   os   vereadores titulares. Havendo número 
regimental, e invocando a proteção de Deus e pela grandeza do povo de Lagoa dos 
Três Cantos, o presidente declarou aberta a presente sessão. Solicitou à secretária 
que fizesse a leitura de um trecho da Bíblia. A Secretária fez então  a leitura da Ata 
nº.08/2020  da  Sessão Ordinária  do dia 18 de maio de 2020, que colocada em 
discussão após em votação resultou  aprovada por unanimidade. Seguindo foi feita 
a leitura das correspondências recebidas e expedidas. O Poder Executivo o 
seguinte:   Of.nº.55 de 28 de maio de 2020, comunicando ao Presidente desta Casa 
que os Servidores Eriberto Honório Cassel e Jeferson de Moraes Zamboni, 
comparecerão no dia e hora designados a fim de prestar esclarecimentos no 
procedimento interno 001/2020; Of.nº.56 de 29 de maio de 2020, encaminhando em 
anexo o contrato 134/2014, solicitado pelo Requerimento nº.03/2020, a fim de 
instruir os autos do procedimento interno  001/2020; Projeto de Lei nº.021/2020, altera 
redação do art.1º da Lei Municipal 581/2004, de 31/03/2004, e dá outras providências; 
Projeto de Lei nº.023/2020, autoriza abrir crédito especial no valor de R$ 
250.000,00 para ações de apoio e manutenção de unidades de saúde – incremento 
temporário ao custeio dos serviços de atenção básica  em saúde, e dá outras 
providências; Projeto de Lei nº.024/2020, autoriza abrir crédito especial no valor de 
R$ 32.850,00 relativo ao Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS, e dá outras 
providências; Projeto de Lei nº.025/2020, cria e Regulamenta o Processo  
Administrativo Especial (PAE) no Âmbito da Administração Pública e dá outras 
providências e Projeto de Lei nº.026/2020,  autoriza abrir crédito especial no valor 
de R$ 5.775,00 relativo repasse do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS, e 
dá outras providências. O Poder Legislativo encaminhou o seguinte: Projeto de Lei  
Legislativo nº.05/2020, dispõe sobre a fixação de subsídio mensal dos Vereadores 
da Câmara Municipal de Lagoa dos Três Cantos, para o período de 1º de janeiro de 
2021 à 31 de dezembro de 2024 e Projeto de Lei  Legislativo nº.06/2020, dispõe 
sobre a fixação e sobre o pagamento do subsídio mensal de Prefeito,  de Vice-
Prefeito e de Secretários Municipais, para a Legislatura 2021/2024, no Município de 
Lagoa dos  Três Cantos. O Poder Legislativo encaminhou  o seguinte:   
Of.nº.24/2020 de 25 de maio de 2020, ao Presidente da Comissão Parlamentar de 
Inquérito – CPI, Ver.Ivair Lavall, informando que houve abertura do Processo 
Licitatório visando a contratação de apoio técnico operacional e funcional no 
Assessoramento à Comissão Parlamentar de Inquérito, informa também a Empresa 
Vencedora  da Licitação.  Por fim foi feita a leitura dos seguintes requerimentos: 
Requerimento nº.04/2020,  do Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito – 
CPI, Ver.Ivair Lavall, que seja encaminhado ofício ao Poder Executivo, com o intuito 
de INTIMAR os servidores públicos municipais, Sr. Eriberto Honório Cassel e Sr. 
Jeferson Júnior de Moraes Zamboni, para que no dia 1º de junho de 2020, 
compareçam na Câmara Municipal de Vereadores de Lagoa dos Três Cantos, às 
17h30mim o Sr. Eriberto H. Cassel e às 18h15mim o Sr. Jeferson J M Zamboni, para 
serem ouvidos na condição de testemunha no procedimento interno nº 001/2020, 
destinada a apurar a origem dos débitos do Poder Executivo perante o Governo 



Federal, junto ao MCTI – Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, referente ao 
Convênio nº 01.0011.00/2011, SICONV 761641 – Processo nº 01200.004293/2011-
71, no valor de R$ 165.012,25 e Requerimento nº.05/2020,  do Presidente da 
Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI, Ver.Ivair Lavall, que seja encaminhado 
ofício ao Poder Executivo, com o intuito de INTIMAR os servidores públicos 
municipais,  Sr. Ari Vilson Konig, Sr.José Galdino Kohler e   Sr.Jairo Alcenir Cassel, 
para que no dia 08 de junho de 2020, compareçam na Câmara Municipal de 
Vereadores de Lagoa dos Três Cantos, às 18h Sr. Ari Vilson Konig, às 18h45min o  
Sr.José Galdino Kohler e às 19h30min o  Sr.Jairo Alcenir Cassel, para serem 
ouvidos na condição de testemunha no procedimento interno nº 001/2020, destinada 
a apurar a origem dos débitos do Poder Executivo perante o Governo Federal, junto 
ao MCTI – Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, referente ao Convênio nº 
01.0011.00/2011, SICONV 761641 – Processo nº 01200.004293/2011-71, no valor 
de R$ 165.012,25. PEQUENO EXPEDIENTE:  não houve manifestação de nenhum 
vereador. Na ORDEM DO DIA: primeiramente foram colocados em discussão após 
em votação os Projetos de Leis nº.021, 023 e 024/2020, que resultaram  
aprovados por unanimidade. Também foi colocado em discussão o Projeto de Lei 
nº.026/2020. O Presidente suspende a sessão para esclarecimentos do projeto em 
pauta. Reaberta a sessão após manifestações dos vereadores, e diante da situação 
de que o mesmo entrou na data de hoje, temos um regimento interno para cumprir, 
mas como nada consta em situação de pandemia, portanto foi unânime a decisão de 
abrirmos  uma exceção exclusivamente para este projeto ser  votado  na sessão de 
hoje, pelo fato  de estarmos passando por uma pandemia e por se tratar de uma 
situação especificamente, o qual  está  destinando esse valor para compra de EPIs 
que será  destinado aos profissionais da área da saúde,  portanto estamos  
pensando em vidas. Por fim o Projeto de Lei  Legislativo nº.05/2020, Projeto de 
Lei  Legislativo nº.06/2020  e Projeto de Lei nº.025/2020, foram baixados para as 
Comissões.  ASSUNTOS GERAIS: A Verª.Christiane    abordou sobre um curso a 
distância, promovido  pelo programa união faz a vida,   o projeto transformar, um 
projeto piloto aqui na região abrangendo os municípios de Ibirubá, Tapera, Colorado,  
Selbach  e Lagoa,  um projeto bem amplo ganhando uma grande proporção. 
Abordou também sobre as aulas, sendo que teve a oportunidade de acompanhar 
com alguns  professores  de algumas turmas como está sendo feito o 
acompanhamento com os aluno diante dessa pandemia, onde os professores  estão 
utilizando  cada vez mais os recursos de  mídias,  tanto para mandar material para 
os alunos como no acompanhamento dessas atividade, sendo que esta sendo feito 
um trabalho muito bom por parte do nosso município. O Ver.Airton primeiramente 
parabenizou a administração por ter atendido o nosso pleito, o qual antecipa a 
reposição salarial. Solicitou ao presidente encaminhamento de oficio em nome da 
câmara de agradecimento  aos Deputados Heitor Schuch e Pedro  Westphalen pela 
ajuda do recurso que estão disponibilizando para o nosso município. Abordou ainda 
sobre o dia do desafia, sendo que neste ano foi feito de forma diferente, 
parabenizando a todos que participaram. Também abordou sobre outra situação, de 
que neste último sábado esteve participando, mas não como vereador e sim com o 
um servidor, por se tratar de questões ambientais que precisava estar envolvido e 
neste sentido parabenizando o Secretario de Obras Jair  que foi um dos que ajudou 
a organizar,  o Senhor Prefeito, a  Vice Prefeita e os servidores  Antonio e Jeferson,   
onde esta sendo feito um trabalho para colocação de uma praça no loteamento Pé 



de Cedro e Loteamento Schneider, foi um trabalho  feito  juntamente com os 
moradores, várias pessoas ajudaram na limpeza do local, uma área pública  
destinada justamente para a comunidade, estão sendo adquiridos  equipamento 
para as crianças do loteamento, é um projeto que também vem da administração, de 
um recurso de precatórias, então esta é a importância  de uma área verde, de uma 
área  pública para a comunidade, parabenizando todas as pessoas envolvidas, que 
se disponibilizaram a ajudar na limpeza deste local.  O Presidente destacou sobre 
as  colocações do colega Airton que abordou sobre o serviço que esta sendo feito 
pelo setor de obras  naquele loteamento, também quanto as colocações da colega 
Christiane que abordou sobre os trabalhos da  educação. Na sequencia deixou o 
espaço a disposição ao colega Ivair ou a colega  Caroline para fazer algumas 
colocações  de como esta a situação da saúde nosso município frente a  esta 
pandemia. A Verª.Carol  colocou então de  que já foram feitos vários testes, e todos 
negativados, o município também disponibilizou compra de testes, todas as pessoas 
que  aparecem com sintomas gripais, são isolados, informou também que em função 
da grande variação de  mudanças dos protocolos na área da saúde, todos os dias 
são feitas reuniões com os profissionais da saúde,     sempre no horário de meio dia 
e caso alguém  tiver interesse  e quiser tirar alguma duvida, esta convidado para 
participar, por fim parabenizou a nossa comunidade, porque as pessoas estão 
fazendo a sua parte, vindo ao posto de saúde, mas com bastante moderação,  
inclusive ligando para a saúde ou para os plantonistas para comunicar onde tem 
aglomeração. Informou ainda sobre os plantões que agora o atendimento hospitalar 
está sendo feito  no município de Espumoso, e somente  atendimento de urgência e 
emergência, e além do  encaminhamento  se não tiver contato com o plantonista o 
paciente não será atendido.   O Ver.Ivair Ivair falou das viagens realizadas 
diariamente à Passo Fundo, Carazinho e Espumoso, mas sempre  com um ou dois 
pacientes,  tomando todos os cuidados  e usando todos os EPIs  recomendados,  
que até o momento não faltou para os funcionários da área da saúde. Colocando-se 
a disposição  no que tiver a seu alcance, caso alguém necessite de medicamento ou  
pegar algum exame em outro município. Por fim o presidente agradeceu pelas 
informações colocadas pelos colegas Ivair e Caroline,  que trabalham na área da 
saúde, que diariamente estão expostos aos perigos da pandemia, sendo de suma 
importância  saber como estão os trabalhos na Secretaria  da Saúde,  frente esta 
pandemia, parabenizando não só esta  Secretaria, mas todas as Secretarias, pelo 
trabalho que vem sendo feito em prol do nosso município. Nada mais havendo para 
tratar, o Presidente agradeceu a proteção de Deus em nome do povo de Lagoa dos 
Três Cantos, e deu por encerrada a presente sessão. Convocou todos os 
vereadores para a próxima Sessão Ordinária a realizar-se no dia  15 de junho  de 
2020, neste mesmo local e horário. Sala das Sessões,  01  de junho de 2020.   
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