
ATA Nº.20/2015 

 

Realizou-se no dia nove de novembro de dois mil e quinze, às vinte horas, na 
Câmara Municipal de Vereadores de Lagoa dos Três Cantos/RS, sessão ordinária. 
O presidente convidou a 2ª Secretária para que fizesse a chamada dos vereadores, 
na qual estavam presentes os   vereadores titulares, com exceção do Ver.Roque 
Elói Fath, que se ausentou por motivo de saúde, sendo que foi substituído pelo 
Ver.Julio Cesar Bohn (2º Suplente de Vereador). 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 à Secretária que fizesse a 
leitura de um trecho da Bíblia.  O presidente declarou aberta a sessão. Seguindo foi 
lida Ata nº.019/2015, da sessão ordinária realizada no dia dezenove de outubro de 
dois mil e quinze, que colocada em discussão. A Verª.Arilúcia  pediu para que fosse 
feita a seguinte alteração em sua manifestação na ordem do dia, referente ao projeto 
de lei nº.00046/2015: “....tem  gente que sabe a realidade do posto de saúde, que 
teve técnica de enfermagem  na época que  não assumiu como técnica, então 
sempre teve desfalque desse profissional,....). Não havendo mais manifestação foi 
colocada em votação com a emenda que resultou aprovada por unanimidade.  
Seguindo foi feita a leitura das correspondências recebidas e expedidas. Ofício 
nº. 0198/2015, do Executivo Municipal, solicita que seja estendido o prazo por 
mais 20(vinte) dias, ou seja de 31/10/2015 para 20/11/2015,  do envio do Projeto 
de Lei que trata do Orçamento Municipal de 2016.O Poder Executivo encaminhou 
os seguintes projetos de lei: Projeto de Lei nº.00043/2015, autoriza o Poder 
executivo firmar Termo de Comodato de um imóvel de propriedade da Associação 
dos Funcionários Municipais Trescantense – AFMT, e dá outras providências e 
Projeto de Lei nº.00055/2015,  equipara as exigências para edificações destinadas 
à oficinas em geral, àquelas previstas para prédios comerciais; altera a redação dos 
artigos 84 e 87 da Lei Municipal nº.728/2007 e dá outras providências. Na sequencia 
teve início o Trabalho dos Vereadores:  Pedido de Providência nº.001/2015, do 
Ver.Elói Schumann- Bancadas do PTB, solicita que esta casa, através do 
Presidente, encaminhe ofício ao Poder Executivo Municipal, para que o mesmo 
entre em contato com a Companhia Rio Grande Energia – RGE, solicitando 
informações quanto às freqüentes quedas de energia em nosso município. Foi lido 
ainda Requerimento nº.003/2015, do Ver.Roque Elói Fath, solicitando licença  pelo 
período de quinze dias, a contar de 06.11.2015 à 20.11.2015. Por fim foi lida a 
Convocação do Suplente Julio Cesar Bohn.  EXPEDIENTE: Nenhum vereador 
manifestou-se.  Na sequência passou-se para a ORDEM DO DIA: Foi colocado em 
discussão os Projetos de Lei nºs.00053 e 00055/2015. Sendo que após 
manifestações de alguns vereadores, foi unânime a decisão de que ambos os 
projetos ficassem Sobre a Mesa  até a próxima sessão para melhor análise. Por fim 
quanto ao Pedido de Providências nº.001/2015, não foi colocado em votação por 
não haver  necessidade. O Ver.Elói  justificou que fez a pedido de munícipes e que 
vem favorecer a todos.   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 16 de novembro  de 2015, neste mesmo local e horário. Sala 
das Sessões, 09 de novembro de 2015. 
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