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Realizou-se no dia seis de julho  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  todos 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.10/2020  da  Sessão Ordinária  do dia 15 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. PEQUENO 
EXPEDIENTE:  não houve manifestação de nenhum vereador. Na ORDEM DO DIA : 
Foi  colocado em discussão após em votação o Projeto de Lei nº.019/2020, que   

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, o referido  projeto  estava 

sobre a mesa, foi  aprovado por unanimidade. ASSUNTOS GERAIS: O Ver.Airton 
primeiramente colocou de que hoje temos a Brigada Militar  com sua sede aqui no 
parque municipal, uma conquista nossa, esperando que o  trabalho  continue 
satisfazendo a  comunidade e o atendimento também. Abordou também sobre a 
pavimentação do loteamento Schneider,  que iniciou na semana passada, nas ruas 
que estavam faltando, uma conquista da administração municipal, essa primeira 
parte,  feita com recursos próprios e uma licitação que foi realizada  para fazer o  
restante das ruas,  e no loteamento Gehrke que é o mais antigo, na Rua Professor 
Antonio Gengangel e uma parte da rua Pedro Schenkel,  um tipo de pavimentação 
nova, é uma pedra entre travada, muito bonita, ecologicamente falado é uma pedra 
que absorve a água. Por fim falou  da colocação dos conteineres, que também foi 
um pedido do colega Alex,  e que esta  conquista  já está sendo trabalhada, 
informando que os  orçamentos  já foram encaminhados  e possivelmente   serão 
feitos pela empresa Multiplas aqui do nosso município por ser o menor preço 
apresentado, portanto, o recurso vai ficar em Lagoa dos Três Cantos, também já foi 
feito um levantamento da quantidade de conteineres que serão necessários, o 
projeto do contêiner já esta pronto, agora temos um projeto maior, que é buscar 
empresas que gostariam de ajudar, proporcionando publicidade para as mesmas. O 
Presidente falou da sua preocupação quanto a pandemia do Covid-19,  do aumento  
dos casos confirmados em municípios vizinhos, e não podemos deixar de 
parabenizar novamente a equipe de saúde aqui de Lagoa dos Três Cantos. 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  20 de 
julho de 2020, neste mesmo local e horário. Sala das Sessões, aos 06 de julho de 
2020.   
 
 
 
                Ver.Júlio César Bohn               Verª.Christiane Carine Jost Hartmann              
                 Presidente do Poder Legislativo                                    1ª  Secretária do Poder Legislativo 



 

 

 

 

 
 


