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Realizou-se no dia cinco de outubro de dois mil e quinze, às vinte horas, na Câmara 
Municipal de Vereadores de Lagoa dos Três Cantos/RS, sessão ordinária. O 
presidente convidou o secretário para que fizesse a chamada dos vereadores, na 
qual estavam presentes todos os vereadores titulares. Havendo número regimental, 
invocando a proteção de Deus, pela grandeza do povo de Lagoa dos Três Cantos, o 
presidente declarou aberta a presente sessão. Solicitou ao Secretário que fizesse a 
leitura de um trecho da Bíblia.  O presidente declarou aberta a sessão. O secretário 
fez a leitura das seguintes atas: Ata nº.16/2015, da sessão ordinária, realizada no 
dia vinte e um de setembro de dois mil e quinze e Ata nº.017/2015, da sessão 
extraordinária realizada no dia vinte a nove de setembro de dois mil e quinze, que 
colocadas em discussão, após em votação, resultaram  aprovadas por 
unanimidade. Seguindo foi feita a leitura das correspondências recebidas e 
expedidas. O Poder Executivo encaminhou os seguintes projetos de lei: Projeto de 
Lei nº.00048/2015, institui a declaração eletrônica de serviços das instituições 
financeiras (DES-IF), relativas a  programas de acompanhamento e verificação, por 
sistema eletrônico, da arrecadação do Imposto Sobre Serviços de Qualquer 
Natureza (ISSQN),  e dá outras providências; Projeto de Lei nº.00049/2015, 
estabelece normas para construção de passeio público, meio fio e muro no  
Município de Lagoa dos Três Cantos, e dá outras providências e Projeto de Lei 
nº.00050/2015,  altera redação do caput do artigo segundo e do inciso primeiro do 
Artigo 2º da Lei Municipal nº.0701/07, de 04 de abril de 2007 e dá outras 
providências, em Regime de Urgência.  Por fim foi feita a leitura do  Pedido de 
Informação nº.001/2015,  das Bancadas PP e PDT – solicita que a Mesa Diretora, 
através do Presidente, encaminhe, ao Executivo Municipal, o pedido de informações 
relativo aos contratos de assessoria e consultorias em todas as áreas da 
administração direta celebrados pela Prefeitura Municipal de Lagoa dos Três Cantos 
entre 1º/01/2013 e 15/09/2015, considerando:  a) Quais as modalidades de licitações 
– fazer a descrição dos principais itens dos editais, rubricas orçamentárias, valores 
empenhados e pagos; b) Quais foram os objetos desses contratos, justificando as 
suas necessidades e os indicadores de resultados obtidos nos respectivos prazos; c) 
Se houve algum tipo de apontamento por parte dos órgãos de controle interno e ou 
do TCE/RS em relação aos processos de contratações? Em caso afirmativo, 
solicitamos a cópia dos Processos de Contas de Gestão de 2013 e 2014.  
EXPEDIENTE: Nenhum vereador manifestou-se.   Na sequência passou-se para a 
ORDEM DO DIA: o Presidente primeiramente colocou em discussão se os  Projetos 
de Lei nºs.00048/2015, 00049/2015, 00050/2015 e o Regime de Urgência do 
Projeto de Lei nº.050/2015 seriam apreciados  e  votados nesta sessão. Sendo que 
o Ver.Roque  falou da importância da aprovação do Projeto de Lei nº.048/2015,  
manifestando-se  favorável quanto a aprovação do mesmo na sessão de hoje, e 
quanto aos demais  conforme já foi  solicitado aqui nesta casa por várias vezes de 
que os projetos dessem entrada na parte da manhã, sendo que foram 
encaminhados pelo executivo na parte da tarde, na sua opinião estes deveriam  ficar 
sobre a Mesa até a próxima sessão, para melhor análise dos mesmos.  A 
Verª.Hulda   concordou com o colega Roque, sendo de suma importância o Projeto 
048/2015, disse  que na  reunião  da Ascamaja, explanaram sobre a o mesmo, 
concordando também que quando os projetos são encaminhados pela parte da 
tarde, tem que deixar sobre a Mesa, não devemos aprovar. O Ver.Ari abordou  



referente ao Projeto  048/2015,  que devido sua importância,  sendo da opinião que 
deveria ter alguém da administração para explicar o mesmo. A Verª.Arilúcia  
concordou com as colocações dos colegas que a antecederam, quanto a 
importância do mesmo, sendo favorável a sua aprovação. Não havendo mais 
manifestações, foi unânime a decisão de deixar Sobre a Mesa os  Projetos de Lei 
nº.000492015 e  00050/2015 com o Regime de Urgência, colocando em apreciação 
e votação  nesta sessão, apenas o Projeto de Lei nº.00048/2015.  Seguindo então  
foi  colocado em discussão, após em votação  o Projeto de Lei nº.00048/15 que 
resultou aprovado por unanimidade.  A seguir foi colocado em discussão, após em 
votação o Pedido de Informação  nº.001/2015. Não havendo mais manifestação foi 
colocada em votação que resultou aprovado por unanimidade. ASSUNTOS 
GERAIS: A Verª.Nerli, abordou sobre a eleição de ontem para escolha dos  novos  
membros do Conselho Tutelar, parabenizando  a todos que colocaram o seu nome a 
disposição.  O Ver.Leandro primeiramente  disse que hoje aprovamos a ata da 
sessão passada,   questionando como que já foi recebido  um pedido de 
esclarecimento do grupo de dança, todos escutaram a leitura da ata , ninguém  
inferiorizou categorias,  conforme esclarecimento, o que foi cobrado diferença de 
tratamento, como essa informação chegou até vocês,porque  temos imunidade aqui, 
na formação de idéias,  a reunião que foi feita com pais e diretoria do grupo foi em 
lugar público, falaram meu nome, solicitando então ao presidente  uma cópia desse 
esclarecimento,  querendo saber se os pais que aqui estão, que assinaram esse 
esclarecimento, se vão testemunhar esse fato, tentei ajudar e agora virou uma 
polêmica,  que na verdade  a única coisa que cobrou foi uma atenção para a 
categoria  oficial  porque também poderia pedir  um recurso da administração, a 
colega Hulda entendeu, minhas colocações,porque  essa categoria esta tirando do 
bolso  os gastos para as viagens, manifestando sua indignação nesse sentido, 
dizendo que não precisavam ter vindo,  ninguém pediu esclarecimento do que o 
grupo de dança faz, sabemos que o grupo de dança faz um bom trabalho, não 
sabendo quem levou  para vocês, talvez distorceram um pouco os fatos, viram que 
não teve nada de grave, na sessão, na colocação e gostaria de saber de vocês 
quem passou tal informação, achando interessante essa colocação, sendo que está 
tomando providências,  esperando que isso não  se repita, pois temos imunidade, 
cada um tem sua formação própria, então nesse sentido sempre ajudou as 
entidades e continua ajudando , mas ficou bastante chata essa situação.  A 
Verª.Hulda primeiramente cumprimentou ao Ex-Vereador presente Eugênio 
Mantovani e Ex-Vereadoras Eduvirges Schneider e Meire Wagner, dizendo que se 
hoje tem mulheres aqui nesta casa é graças elas que batalharam abriram as portas, 
por fim parabenizou  os candidatos  eleitos  do Conselho Tutelar. O Ver.Ari 
igualmente aos colegas  parabenizou todos os candidatos que colocaram seu nome 
a disposição na eleição para escolha dos Membros do Conselho Tutelar, e que 
realmente façam um bom trabalho. Nada mais havendo para tratar, agradeceu a 
proteção de Deus em nome do povo de Lagoa dos Três Cantos, o presidente deu 
por encerrada a presente sessão. Convocou todos os vereadores para a próxima 
Sessão Ordinária a realizar-se no dia 19 de outubro de 2015, neste mesmo local e 
horário. Sala das Sessões, 05 de outubro de 2015. 
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