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Realizou-se no dia vinte 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.11/2020  da  Sessão Ordinária  do dia 06 de julho de 2020, que colocada em 
discussão após em votação resultou  aprovada por unanimidade.   Seguindo foi 
feita a leitura das correspondências recebidas e expedidas. Trabalho dos 
Vereadores: - Indicação nº.06/2020, de autoria do Ver.Altair Schenkel  (Bancada 
Progressistas) - Indica ao Poder Executivo Municipal, que junto ao setor competente, estude 
a possibilidade  no sentido de que seja feito a recolocação das placas de identificação em 

todas as Agroindústrias que existem no nosso município.  PEQUENO EXPEDIENTE:  
não houve manifestação de nenhum vereador. Na ORDEM DO DIA :  não teve 
nenhum projeto na pauta. Ato contínuo, passou-se aos ASSUNTOS GERAIS: O 
Ver.Altair apresentou verbalmente uma  indicação  no sentido de que sejam  
recolocadas as placas indicativas das Agroindústrias do nosso município, sendo que  
na Vinicula Knopp, tinha  uma placa, não sabendo o motivo pelo qual a mesma foi 
retirada, solicitando então que seja tomada alguma providência  para a  recolocação 
não só desta placa, mas também  de todas as Agroindústrias que temos no nosso 
município. O Presidente  colocou da importância da colocação dessas placas, e que 
com certeza será repassada para o executivo municipal, para que seja tomada 
alguma providência. 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  03 de agosto de 2020, neste mesmo local e 
horário. Sala das Sessões, aos 20 de julho de 2020.   
 
 
 
                Ver.Júlio César Bohn               Verª.Christiane Carine Jost Hartmann              
                 Presidente do Poder Legislativo                                    1ª  Secretária do Poder Legislativo 

 

 

 

 

 
 


