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Realizou-se no  dia dezessete de agosto  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, com 
exceção da Verª.Caroline Ahlert de Oliveira e do Ver.Alexandro Antunes dos Santos. 
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.13/2020  da  Sessão Ordinária  do dia 03 de agosto 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:  Projeto de Lei nº. 
029/2020,  suspende prazo de validade dos concursos públicos municipais; Projeto 
de Lei nº. 030/2020,  Autoriza abrir crédito especial no valor de R$ 4.000,00 para 
ações de enfrentamento ao Covid-19-Saúde Mental (Portaria SES 506/2020), e dá 
outras providência e Projeto de Lei nº. 031/2020,  Autoriza abrir crédito especial no 
valor de R$ 11.352,00 para ações de prevenção a Covid-19 nas Escolas (Portaria 
nº.1.857/2020), e dá outras providências. Também foi feita a leitura do seguinte 
Projeto de Decreto oriundo do Poder Legislativo: Projeto de Decreto Legislativo 
nº.01/2020,   de 17 de agosto de 2020, aprova as Contas de Governo do Executivo 
Municipal de Lagoa dos Três Cantos/RS, Processo nº. 002179-02.00/18-2, relativo 
ao exercício de 2018. Trabalho dos Vereadores:  Indicação nº.08/2020, de autoria 
da  Bancada Progressistas. Indicamos  ao Poder Executivo Municipal, que através 
do setor competente estude a possibilidade de criar um programa para fomentar a 
instalação de internet no meio rural do nosso município através de fibra óptica, 
beneficiando a todos os agricultores do meio rural que residam na propriedade e que 
tenham na agropecuária a sua principal fonte de renda. Por fim foi feita a leitura dos 
seguintes Requerimentos: Requerimento nº.05/2020, da Verª.Caroline Ahlert de 
Oliveira,  solicitando licenciamento dos trabalhos legislativos por motivos de 
incapacidade  para o trabalho, necessitando afastar-se de suas atividades e 
Requerimento nº.06/2020, do Ver.Alexandro Antunes dos Santos,  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 Decreto Legislativo nº.01/2020, foi Baixado para a Comissão de 
Orçamento, Finanças e Contas Públicas e Comissão de Legislação, Justiça e 
Redação Final. Por fim foram colocados em  discussão posteriormente em votação 
os Projetos de Lei nºs.029, 030 e 031/2020,  que resultaram  aprovados por 
unanimidade. Ato contínuo, passou-se aos ASSUNTOS GERAIS: O Ver.Airton 
abordou quanto  a indicação apresentada em nome da bancada, sendo que estamos 
em época de período eleitoral e o poder público não pode fazer nenhum projeto de 
ajuda ou de incentivo a isso, mas o município poderia se organizar e montar um 
projeto no sentido de que a internet chegue a todas as propriedades rurais, temos 
cem por cento da comunidade com energia elétrica, a fibra óptica hoje é usada 
através da rede de energia, como a própria justificativa já coloca, nós temos que 



fomentar a nossa maior indústria, que é a agropecuária, pois sem acesso a internet,  
muitos produtores vão acabar ficando para trás, temos a questão da nota eletrônica, 
já tem produtores fazendo, mas em pouco tempo se tornará obrigatória, 
necessitando então ter internet de qualidade, onde o objetivo único é atingir o nosso 
cidadão, o nosso agricultor, não é uma coisa para agora, pensando  pra frete, nós  
podemos fazer este trabalho, mas em conjunto, vamos instigar o executivo a fazer  
isso, a ir atrás, buscar, estudar  e fazer um projeto, nós vereadores temos a 
obrigação de ajudar, ao mesmo tempo que nós cobramos, levamos  sugestões para 
que sejam executadas, para que chegue neste ponto de podermos fomentar isso, 
para que a nossa comunidade rural tenha uma internet de qualidade. O Ver.Nelvo 
primeiramente disse  que á Conselheiro da COPREL, quando instalaram a internet 
no condomínio de linha ojeriza, que é via cabo, passava  aproximadamente trinta 
metros da sua residência,  foi a maior dificuldade para conseguir que instalassem. 
Acrescentou ainda que na área urbana  a internet é gratuita e  na zona rural quem 
quiser tem que pagar para instalar, não achando justo isso,  e na sua opinião temos 
que pressionar  a Coprel, e tem que ser  a nível de município, para que seja 
instalada também no interior  de forma gratuita.  O Presidente  abordou sobre uma 
rifa beneficente que foi feita, aos Anjos de Rua, da qual também participa, que tem a 
função de proteger os animais de rua que são abandonados. Também quanto a 
indicação, é muito válida e como o colega Airton colocou anteriormente, agora não 
tem como fazer por estarmos em período eleitoral, mas temos que trabalhar em cima 
disso, porque Lagoa dos Três Cantos merece. 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  14 de setembro de 2020, 
neste mesmo local e horário. Sala das Sessões, aos 17 de agosto de 2020.   
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