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Realizou-se no  dia quatorze de setembro  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.14/2020  da  Sessão Ordinária  do dia 17 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: Of.nº.087/2020, de 27 de agosto  de 2020, com a 
finalidade de informar e solicitar a compreensão dos Senhores Vereadores no 
sentido de postergar o encaminhamento à Câmara de Vereadores  a Lei de 
Diretrizes Orçamentária – LDO  para 2021 até o dia 30/03/2020, cujo prazo previsto 
na Lei Orgânica é  31 de agosto de cada ano e a Lei Orçamentária Anual – LOA, 
para o ano de 2021 até o dia 30/11/2020, cujo prazo previsto na Lei Orgânica é 31 
de outubro de cada ano e  Of.nº.98/2020, de 14 de setembro de 2020, comunicando 
a este Poder Legislativo que  foi suspenso o período de férias do Prefeito Municipal 
que aconteceria no dia 15.09.2020 à 13.11.2020, permanecendo  a frente do Poder 
Executivo. Também foi feita a leitura dos seguintes pareceres: Parecer da 
Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e  Parecer da Comissão de 
Orçamento,  Finanças e Contas Públicas ao Projeto de Decreto Legislativo nº. 
01/2020, de 17 de agosto  de 2020, que  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, com os pareceres favoráveis a sua aprovação. Por fim foi feita a 
leitura do Requerimento nº.09/2020, de 03 de setembro de 2020 do Presidente da 
Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI, Ver.Ivair Lavall, solicitando prorrogação 
de prazo para conclusão dos trabalhos desta Comissão por mais 15(quinze) dias. 
PEQUENO EXPEDIENTE:  não houve manifestação de nenhum vereador. Na 
ORDEM DO DIA : primeiramente foi colocado em discussão após em votação o 
Projeto de Decreto Legislativo nº.01/2020, com os pareceres favoráveis das 
Comissões de Orçamento, Finanças e Contas Públicas e de Legislação, Justiça e 
Redação Final, que resultou aprovado por unanimidade.  Por fim foi colocado em  
discussão posteriormente em votação o Requerimento nº.09/2020,  que resultou  
aprovado por unanimidade.  Ato contínuo, passou-se aos ASSUNTOS GERAIS: 
O Presidente  abordou sobre o ofício que o Presidente  do CONSEPRO (Conselho 
Comunitário Pró-Segurança Pública) , enviou para esta Casa, solicitando o apoio 
para aquisição ou doação de uma arma do tipo fuzil, será repassado ao Poder 
Executivo,  vamos  ver quanto a parte legal,  estudar a melhor maneira para atender 
tal pedido. 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  21 de setembro de 2020, neste mesmo local e horário. Sala das 
Sessões, aos 14 de setembro de 2020.   
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