
ATA Nº.21/2015 

 

Realizou-se no dia dezesseis 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.020/2015, da sessão ordinária realizada no dia nove de novembro 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.00054/2015, estima a receita e fixa a despesa do Município de Lagoa dos 
Três Cantos-RS para o exercício financeiro de 2016, e dá outras providências e 
Projeto de Lei nº.00056/2015,  estabelece o Calendário de Eventos e/ou 
programação de Cultura, Tradição, Folclore e Lazer para o ano de 2016, e dá outras 
providências.  EXPEDIENTE: Nenhum vereador manifestou-se. Na sequência 
passou-se para a ORDEM DO DIA: primeiramente o Projeto de Lei nº.00054/2015, 
foi baixado para a Comissão Permanente. A seguir foram colocados em discussão 
após em votação o 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 o Projeto de Lei nº.00053/2015, autoriza o 
Poder Executivo firmar termo de Comodato de um imóvel de propriedade da 
Associação dos Funcionários Municipais Trêscantense-AFMT, e dá outras 
providências, projetos estes que estavam sobre a mesa, sendo que o Projeto de Lei 
nº.00049/2015, foi aprovado por unanimidade e o Projeto de Lei nº.00053/2015, 
foi aprovado  por 07(sete) votos favoráveis e 01(uma) abstenção (Verª.Hulda Maria 
Lammel Schollkopf). Por fim foi colocado em discussão o Projeto de Lei 
nº.00056/2015, após manifestação da Verª.Hulda, que manifestou-se favorável,  
mas que deveria fazer uma emenda nas programações do mês de novembro, onde 
consta: “NOVEMBRO AZUL Mês da Campanha de Prevenção da Saúde da 
Mulher”, substituir  o termo “ Mulher” para “Homem”. Não havendo mais 
manifestações foi colocado em votação com a emenda substitutiva que resultou 
aprovado por unanimidade. ASSUNTOS GERAIS:  não houve nenhuma 
manifestação. 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 07 de dezembro  de 2015, neste mesmo local e horário. Sala das 
Sessões, 16 de novembro de 2015. 
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