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Realizou-se no dia dezenove 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 da Ata nº.18/2015, da sessão 
ordinária, realizada no dia  cinco de outubro  de dois mil e quinze, 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 os 
seguintes projetos de lei:   Projeto de Lei nº. 00051/2015, altera a redação do caput do 
Art.7º, da Lei Municipal nº1.100/14, que institui o condomínio horizontal de lotes residenciais 
no município, e dá outras providências e  Projeto de Lei nº. 00052/2015, autoriza o 
Executivo Municipal firmar convênio com o Município de Carazinho, visando o repasse de 
recursos financeiros para disponibilização dos serviços de urgência e emergência junto ao 
hospital de caridade de Carazinho,  e dá outras providências.  Também foi feita a leitura da  
Proposição nº.11/2015,  Bancada do PP - Propõe ao Poder Executivo Municipal que estude 
a possibilidade de realizar a demarcação de vagas nos estacionamentos públicos às 
pessoas idosas, bem como às pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, no 
município de Lagoa dos Três Cantos/RS  e  Pedido de Informação nº.002/2015,  bancadas 
do PP e PDT - que a Mesa Diretora, através do Presidente, encaminhe, ao Executivo 
Municipal, o pedido de informações relativo a locação e ou cedência da estrutura do Parque 
Multiesportivo e Cultural da LagoaFest a Entidades Particulares  de fora do Município que 
estão fazendo uso do patrimônio público, considerando:  a) Quais as entidades ou 
organizações com ou sem fins lucrativos que promoveram os eventos neste espaço público 
referente aos “ENCONTROS DE SOM AUTOMOTIVO” no decorrer do mandato da atual 
administração? b) Quais foram os objetivos desses eventos, justificando as licenças, os 
termos de responsabilidades e demais fatores de cunho social e segurança pública? c) Se 
houve cobrança de taxas ou contribuições financeiras (citar os valores pagos aos cofres 
públicos) em relação as licenças e ou autorizações das respectivas entidades promotoras? 
PEQUENO EXPEDIENTE:  Primeiramente manifestou-se a Verª.Hulda Maria Lammel 
Schollkopf(bancada do PDT), que homenageou todos os professores pela passagem do 
seu dia. Falou da sua indignação a respeito de uma emenda parlamentar  de uma patrulha 
agrícola, que deveria estar disponível  para ajudar todos os agricultores, sendo que  o trator  
esta sendo utilizado para puxar o rolo compactador.  Por fim manifestou-se o  Ver.Roque 
Elói Fath (bancada do PP),  falou referente o Projeto de Lei nº.046/2015, que esta sobre a 
mesa, que deverá ser votado hoje, sendo que dias atrás a Secretaria da Saúde veio aqui na 
sessão, prestou algumas explicações e outro dia conversamos novamente, juntamente com 
o presidente desta casa e feito alguns questionamentos, ficou o dito pelo não dito, não 
entendendo  porque num período que a administração esta espremendo  os recursos nós 
vamos estar autorizando contratações que levam o município a pagar mais de vinte e cinco 
mil reais por mês, nesse sentido tivemos uma negociação com a Secretária, mas 
infelizmente a mesma  não deu muita significância ao que propomos, e que referente ao 
técnico de enfermagem, onde o executivo pede a contratação no valor de R$ 1.367,00 
mensais, isto é inviável para o município, haja visto que no início  desta administração foi 
mandado embora um técnico de enfermagem que não custava nenhum real para a 
administração, era um servidor do estado cedido para o município e que poderia muito bem 
estar fazendo este trabalho junto ao posto de saúde, lamentando que não houve 
negociação, sendo que os  vereadores da bancada do PP,  votarão contrário a  este projeto, 
acrescentou ainda que se autorizarmos essas contratações, quando chegar a data base do 
aumento dos funcionários, novamente não haverá aquele aumento esperado pelos 
funcionários. Por fim parabenizou todos os professores pela passagem do seu dia.  Na 



sequência passou-se para a ORDEM DO DIA: Foi colocado em discussão o Projeto de Lei 
nº.00046/2015, autoriza a contratação temporária de servidores, por excepcional interesse 
público, para atender necessidade emergencial junto à Secretaria Municipal de Saúde e 
Assistência Social, e dá outras providências, projeto este que estava sobre a mesa. A 
Verª.Hulda  manifestou-se contrária ao projeto, achando um absurdo a contratação de mais 
um médico por quarenta horas e da técnica de enfermagem também. O Ver.Ari manifestou-
se contrario, disse que esse tipo de projeto, deveria ser encaminhado individualmente, um 
para cada cargo. A Verª.Nerli concordou com as colocações do colega Ari, ainda disse que 
não é contra a contratação de Pediatra e Ginecologista, mas sim contra quanto a 
contratação do Médico e da Técnica de Enfermagem. A Verª.Arilúcia manifestou-se 
favorável ao projeto, esclareceu ainda de que a Secretaria de Saúde, como foi colocado, 
não foi bem assim,  não ficou o dito pelo não dito, talvez equivocou-se em algumas palavras, 
tem gente que sabe a realidade do posto de saúde, que teve funcionárias, só que nem 
sempre dos funcionários que teve  lá como técnica de enfermagem, assumiram como 
técnica de enfermagem, a pessoa não era técnica de enfermagem na época, então sempre 
teve desfalque desse profissional, em férias em atestado, sempre foi pedido, e tem gente 
aqui que sabe, das   dificuldades da gurias, da reclamação que não é  de agora, é de anos, 
e tem gente entrando de licença,  e quando se faz um processo seletivo  ninguém trabalha, 
não se consegue um profissional para um mês, quinze dias ou vinte dias, para suprir 
atestado, para se consegui profissional porque ninguém vem trabalhar num município para 
ficar tão pouco tempo. O Presidente colocou então de que a Secretária da Saúde veio aqui 
na câmara tivemos duas horas de reunião, ela não quis explicar, dizendo então que isso 
ficaria a nosso critério. O  Verº.Roque esclareceu à colega Arilúcia de que foi por esse 
motivo que colocou que havia ficado o dito pelo não dito, porque aqui na sessão a 
Secretaria falou uma coisa e no dia que ela veio aqui para conversarmos, falou outra coisa, 
ficando uma situação difícil para nós vereadores, questionando então o que é certo e o que 
é errado? Não havendo mais manifestações foi colocado em votação que resultou 
Rejeitado por  05(cinco) votos contrários (Vers.Ari, Roque,Nerli,Hulda e João)   e 04(quatro) 
favoráveis (Vers. Elói, Leandro, Valdelíria e Arilúcia). Também foi colocado em discussão o   
Projeto de Lei nº.00051/2015. A Verª.Hulda   sugeriu que fosse  deixado sobre a mesa 
para melhor análise do mesmo quanto a área verde. O Ver.Leandro disse que no projeto 
esta bem claro, porque em um condomínio não tem como passar uma área para o município 
e ao invés de passar uma parcela para o município, vai ser metade da área verde. O 
presidente suspende a sessão, na oportunidade o Senhor Prefeito Municipal fez alguns 
esclarecimentos. Reaberta a sessão e não havendo mais manifestação foi colocado em 
votação que resultou aprovado por sete(07) votos favoráveis e 01(uma) abstenção 
(Verª.Hulda Maria Lammel Schollkopf).  Ainda foi colocado em discussão após em votação o 
Projeto de Lei nº.00050/2015,  que 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, que também estava sobre a mesa e  Projeto de Lei nº.00052/2015,   que 
resultaram   aprovados por unanimidade.  Também  foi colocada em discussão, após em 
votação a Proposição nº.11/2015. O Ver.Ari   pediu apoio dos colegas na aprovação da 
mesma, visto que foi um  pedido  de pessoas da comunidade pelas dificuldades  que essas 
pessoas enfrentam, também para se adequar as leis federais. O Ver.Elói manifestou-se 
favorável sugerindo que fosse  acrescentado uma emenda  na proposição no sentido de  
fazer uma adequação  da pintura nos  cordões de  meio fio, indicando a permissão para 
estacionamento de veículos, onde hoje ainda se encontra na cor amarela. Não havendo 
mais manifestações foi colocado em votação com a emenda que resultou aprovada por 
unanimidade. Por fim o  Pedido de Informação nº.002/2015,  bancadas do PP e PDT, foi 
unânime a aprovação do mesmo.   ASSUNTOS GERAIS:  A Verª.Hulda  primeiramente 
pediu ao Presidente para que encaminhe ofício  ao Executivo Municipal para que entre em 
contato com o responsável pelo Departamento  do Meio Ambiente e encaminhe para esta 
Casa cópia da última análise de água dos dois poços artesianos localizados no Distrito de 
Linha Glória e também neste mesmo ofício  gostaria saber através do Executivo Municipal 



quem é o médico obstetra aqui em Lagoa dos Três Cantos que assina como responsável 
pela Saúde Municipal e quem assumiu o cargo de Diretor da Saúde, após a contratação da 
Diretora da Saúde Flávia Grahl como Farmaceutica-Bioquimica? O Ver.Ari  parabenizou 
todos os professores pela passagem do seu dia. O Ver.Leandro agradeceu e parabenizou 
ao belo trabalho que a Emater aqui de Lagoa dos Três Cantos realizou juntamente com a 
Secretaria da Agricultura, o 1º dia de Campo Microrregional de Segurança e Soberania 
Alimentar, realizado no dia 14 de outubro passado, onde teve  participação de sete 
municípios vizinhos,contando com aproximadamente trezentas pessoas,  valorizando o 
trabalho que está sendo feito  nessas propriedades. O Ver.Roque  igualmente ao colega 
Leandro  manifestou-se referente o dia de campo, dizendo que não pode se fazer presente, 
falando da importância na parceria  entre Emater e Secretaria da Agricultura, sendo que  
nos anos 2006 à 2011, a Secretaria da agricultura teve uma parceria muito grande com 
esses produtores, o início de todas essas atividades teve um financiamento importante, 
onde o município pagou o valor do financiamento do projeto e o produtor pagou os 
juros,onde todas essa quatro propriedades tiveram um incremento  forte da secretaria da 
agricultura onde na época era Secretario da Agricultura, hoje estão num bom andamento, 
nosso município pela grandeza que tem e por ser essencialmente agrícola, teria que dar 
continuidade a esses projetos, a esses financiamentos,  que hoje poderia ser maior do que 
aquele que foi investido, que  infelizmente hoje caiu no esquecimento.  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 09 de novembro  de 2015, neste mesmo local 
e horário. Sala das Sessões, 19 de outubro de 2015. 
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