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Realizou-se no dia quinze 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, com exceção da Verª.Caroline 
Ahlert de Oliveira. 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.09/2020  da  Sessão Ordinária  do dia 01 
de junho 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 encaminhou o seguinte: Of.nº.55 de 08 de junho de 
2020, comunicando ao Presidente desta Casa que os Servidores Ari Vilson Konig, 
Jairo Alcenir Cassel e José Galdino, comparecerão  no dia e hora designados a fim 
de prestar esclarecimentos no procedimento interno 001/2020; Of.nº.66 de 10 de 
junho de 2020, comunicando ao Presidente desta Casa que as Servidoras Soneide 
Maria Scheffel Schroeder e Katiane da Veiga, comparecerão  no dia e hora 
designados a fim de prestar esclarecimentos no procedimento interno 001/2020; 
Of.nº.67 de 10 de junho de 2020, comunicando ao Presidente desta Casa que não 
foi encontrado documento que designava fiscais dos contratos e Projeto de Lei 
nº.019/2020, altera a Lei Municipal 650/2005 que dispõe sobre o Regime Próprio da 
Previdência Social dos Servidores Efetivos do Município de Lagoa dos Três Cantos 
de que trata o Art.40 da Constituição Federal, e dá outras providências; Projeto de 
Lei nº.022/2020, autoriza o Executivo Municipal a abrir crédito especial de R$ 
3.000,00 no orçamento de 2020, e dá outras providências e Projeto de Lei 
nº.027/2020, autoriza o Município a firmar Termo de Cessão de uso com o Esporte 
Clube Oriental de Linha Colorado e dá outras providências. Ato contínuo foi feita a 
leitura dos seguintes pareceres: Parecer da  Comissão  de Legislação, Justiça e Redação 
Final  ao Projeto de Lei nº.025/2020, cria e Regulamenta o Processo Administrativo 
Especial (PAE) no Âmbito da Administração Pública e dá outras providências com parecer 
favorável a sua aprovação; Parecer Jurídico, Parecer da Comissão  de Legislação, 
Justiça e Redação Final  e  da  Comissão de Orçamento, Finanças e Contas 
Públicas ao  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, sendo todos 
com parecer favorável a sua aprovação; Parecer Jurídico, Parecer da Comissão  de 
Legislação, Justiça e Redação Final  e  da  Comissão de Orçamento, Finanças e 
Contas Públicas ao  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, sendo todos com parecer favorável a sua aprovação. Por fim foi feita a 
leitura dos seguintes requerimentos: Requerimento nº.07/2020,  do Presidente da 
Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI, Ver.Ivair Lavall, que seja encaminhado 
ofício ao Poder Executivo, com o intuito de INTIMAR as servidoras públicos 
municipais, Srª. Soneide Maria Scheffel Schroeder e Katiane da Veiga, para que no 
dia 15 de junho de 2020, compareçam na Câmara Municipal de Vereadores de 
Lagoa dos Três Cantos, às 18h15mim a Srª. Katiane da Veiga e às 19horas a Srª. 



Soneide Maria Scheffel Schroeder, para serem ouvidas 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; Requerimento 
nº.08/2020,  do Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI, Ver.Ivair 
Lavall, que seja encaminhado ofício ao Poder Executivo, com o intuito de 
CONVIDAR o Prefeito Municipal Senhor Dionísio Pedro Wagner, para que no dia 29 
de junho de 2020, compareça na Câmara Municipal de Vereadores de Lagoa dos 
Três Cantos, às 20h30mim, para ser ouvido 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.04/2020, da Verª.Caroline Ahlert 
de Oliveira,  solicitando licenciamento dos trabalhos legislativos por motivos de 
incapacidade  para o trabalho, necessitando afastar-se de suas atividades. 
PEQUENO EXPEDIENTE:  não houve manifestação de nenhum vereador. Na 
ORDEM DO DIA : Primeiramente  o  Projeto de Lei nº.019/2020, ficou Sobre a Mesa. 
Seguindo foi colocado em discussão, após em votação o Projeto de Lei nº.022/2020,  
sendo que foi aprovado por unanimidade. Também foi colocado em discussão após em 
votação o Projeto de Lei nº.025/2020,   com parecer da  Comissão  de Legislação, 
Justiça e Redação Final,  foi aprovado por unanimidade.  Na sequencia foi colocado em 
discussão após em votação o Projeto de Lei nº.027/2020,  que resultou aprovado por 

unanimidade. Por fim  foram colocados em discussão os  Projetos de Leis  
Legislativos nºs. 05 e 06/2020, com o Parecer Jurídico e Parecer da Comissão  de 
Legislação, Justiça e Redação Final  e  da  Comissão de Orçamento, Finanças e 
Contas Públicas.  O Presidente suspende a sessão para maiores esclarecimentos 
dos projetos em pauta. Reaberta a sessão,  foram colocados em votação  Projetos 
de Leis  Legislativos nºs. 05 e 06/2020, que resultaram aprovados por 
unanimidade. ASSUNTOS GERAIS: O Presidente suspende a sessão para  ouvir a 
opinião dos colegas quanto a desassociação da ASCAMAJA (Associação das 
Câmaras Municipais  do Alto Jacuí). Reaberta a sessão  e diante da atual situação 
em decorrência da pandemia que estamos vivendo, visando cortar gastos e poder 
contribuir de forma mais ativa ao combate  do Corona Virus em nosso   município, foi 
unânime a decisão da desassociação da ASCAMAJA. 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  06 de julho de 
2020, neste mesmo local e horário. Sala das Sessões, aos 15 de junho de 2020.   
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