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Aos quatro dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois, às vinte horas,
realizou-se Sessão Ordinária nas dependências da Câmara Municipal de
Vereadores. Iniciando a sessão a Presidente Arilucia Erthal Simon (PTB) solicitou
que o Secretário Diogo Tomás Lasch (PTB) fizesse a chamada dos vereadores.
Estiveram presentes todos os vereadores. Havendo número regimental e invocando
a proteção de Deus e em nome do povo de Lagoa dos Três Cantos a presidente
declarou aberta a Sessão Ordinária. Solicitou ao Secretário que fizesse a leitura de
um trecho da Bíblia. Nos termos regimentais do Artigo 87 dispensa-se a leitura da
Ata nº 05/2022 referente a Sessão Ordinária realizada no dia 21 de março de 2022
e tendo todos os vereadores acesso a seu teor coloca-se em discussão a referente
ata. Em Discussão. Em votação. Aprovada por Unanimidade. PEQUENO
EXPEDIENTE: Não houve inscritos. ORDEM DO DIA: Na sequência foi realizada a
leitura das ementas dos projetos e colocados em discussão e votação. Projeto de
Lei Nº 005/2022, de 03/01/2022. Institui valores para arrecadação de serviços de
limpeza de terreno estabelecidos no código de posturas do município de Lagoa dos
Três Cantos, Rio Grande do Sul. Dá nova redação ao Artigo 9º da lei municipal
número 1309 de 2018, com suas alterações, revoga o Artigo 11º da lei municipal
número 1309 de 2018 e dá outras providências. Em discussão o Projeto de Lei
Nº005 de 2022. O Verº Diogo se manifestou. “Presidente, colegas vereadores acho
válido projeto, acho bem importante e oportuno também pois com a aprovação
desse projeto, a gente contribui para o embelezamento, a manutenção do nosso
município, né? Então acho que é válido o projeto para tornar um pouco mais claro
aqui para a comunidade que nos assistem que nos acompanha… Este projeto ele
trata da regularização vamos chamar assim, né… Onde o município institui valores
a serem cobrados na prestação de serviços de limpeza de terrenos, né… É Claro
que o intuito do município de maneira alguma é de estar realizando esses serviços
de limpeza, né… A intenção é que que o próprio munícipe, o próprio contribuinte
cidadão, mantém o seu terreno limpo, organizado, né… livre de vetores, enfim, mas



também aqui, como em outros município, na verdade em todos os municípios da
região o município aqui está abrindo a possibilidade de caso o proprietário do
terreno não realizar a limpeza o município realizá-la e cobra-la né…então é uma
situação importante eu vejo com bons olhos aqui para Lagoa dos Três Cantos
acredito que com isso a gente consiga manter nossa cidade embelezada então sou
bem favorável ao projeto”. A presidente também fez algumas colocações a respeito
do projeto. “Bem como o colega vereador Diogo falou e uma das coisas que a gente
também que nos chama atenção hoje é os casos da dengue. A gente já tem casos
confirmados aqui em Lagoa dos Três Cantos, então nada melhor do que a gente
prenda essa atenção voltada para esses terrenos, né…Procurar mantê-los limpo.
Para que não não ocorram mais casos de dengue, porque a gente sabe muito bem
que no estado está tendo surtos da dengue e a dengue é uma doença, é
contagiosa, o mosquito contaminado vai picar algumas pessoas e se está
contaminado, vai passar adiante e é uma doença que pode trazer consequências
muito graves. Então, deixo aqui também o meu pedido né para que cada um então
vistoria os seus terrenos e na medida do possível, né… Deixe eles limpos”. Em
Votação. Aprovado por Unanimidade. Leitura da emenda do Projeto de Lei
número 032 de 2022. Projeto de Lei Nº 032/2022 de 31/03/2022. Autoriza o
executivo municipal a abrir crédito especial de R$ 562.514,67(quinhentos e
sessenta e dois mil quinhentos e catorze reais e sessenta e sete centavos) no
orçamento de 2022 objetivando atender o Programa Avançar Turismo revitalização,
Parque de Eventos e dá outras providências. Em discussão o Projeto de Lei Nº 032
de 2022. Em discussão. Em Votação. Aprovado por Unanimidade. Leitura da
emenda do Projeto de Lei Nº 033 de 2022. Projeto de Lei Nº 033/2022 de
31/03/2022. Autoriza o executivo municipal a abrir crédito especial de R$
382.341,67 (trezentos e oitenta e dois mil trezentos e quarenta e um reais e
sessenta e sete centavos) no orçamento de 2022 objetivando atender o Programa
Avançar Pró Esporte. Recuperação de espaços esportivos e dá outras providências.
Em discussão o Projeto de Lei Nº 033 de 2022. Em Votação. Aprovado por
Unanimidade. Leitura da emenda do Projeto de Lei Nº 034 de 2022. Projeto de lei
Nº 034/2022 de 31/03/2022. Autoriza o executivo municipal a abrir crédito especial
de R$122.546,96 (Cento e vinte e dois mil quinhentos e quarenta e seis reais e
noventa e seis centavos) no orçamento de 2022, objetivando atender o Programa
Avançar Pro Esporte-Ilumina e dá outras providências. Em discussão o Projeto de
Lei Nº 034 de 2022. Em Votação. Aprovado por Unanimidade. Solicita a Leitura da
ementa do Projeto de Lei número 035/2022. Cria o cargo em comissão e função



de confiança, denominado de encarregado do setor administrativo, junto ao quadro
de Cargos de provimento em Comissão (CC) e Funções de Confiança (FC) altera a
tabela constante do Artigo 19 da lei municipal 859 de 2010. Com suas alterações e
dá outras providências. Em discussão o Projeto de Lei Nº 035 de 2022.Em votação,
Aprovado por Unanimidade. Leitura da emenda do Projeto de Lei Nº 036 de 2022.
Projeto de Lei 036/2022 de 31/03/2022. Cria uma vaga no cargo efetivo de
professor, junto ao quadro de cargos de provimento efetivo do magistério, altera a
tabela constante do Artigo 30 da Lei municipal 870 de 2011, com suas alterações e
dá outras providências. Em discussão o Projeto de Lei Nº 036 de 2022. Em votação.
Aprovado por Unanimidade. Solicita ao secretário que faça a leitura da emenda do
Projeto de Lei Nº 037 de 2022. Projeto de Lei Nº 037 de 2022 de 31/03/2022 altera
a redação do inciso primeiro do Artigo 11º da lei municipal número 1444 de 2021,
que disciplina o comércio ambulante eventual de alimentos e congêneres em vias e
logradouros públicos do município.Coloca em discussão o Projeto de Lei Nº 037 de
2022. Em discussão. Em votação. Aprovado por Unanimidade. Leitura da emenda
do Projeto de Lei Nº 039 de 2022. Projeto de Lei nº 039 de 2022 de 31/03/2022
Altera a redação da alínea “f” do inciso terceiro e acrescenta o inciso quinto, ambos
do artigo terceiro da lei municipal número 739 de 2007, com suas alterações.Que
dispõe sobre a concessão do auxílio alimentação aos servidores públicos
municipais. Em discussão o Projeto de Lei Nº039 de 2022. Em votação. Aprovado
por Unanimidade. Solicita que faça a leitura da emenda do Projeto de Lei Nº041
de 2022. Projeto de Lei Nº 041 de 2022 de 31/03/2022. Altera a redação do caput
dos artigos 29 e 30 da lei municipal 1366 de 2020, que dispõe sobre o parcelamento
do solo urbano. Em discussão o Projeto de Lei Nº 041 de 2022. O Verº Diogo se
manifestou. “Senhora presidente esse projeto aqui apenas para a comunidade que
nos assistem. É uma alteração básica que ocorre nele, né… na legislação anterior é
constava né que os 3 m de passeio nos loteamentos novos, precisaria ser composto
de 2m de de Passeio Público e +1 m de Grama né, ou algo algo nesse sentido, né E
então agora está sendo, é deixando isso como uma questão optativa, né do
cidadão, né Não, não é mais obrigatório. Ele pode fazer toda ela com calçada, né
Seria isso, Senhora presidente”. Em Votação. Aprovado por Unanimidade. Solicita
o secretário que faça a leitura da emenda do Projeto de Lei nº 042 de 2022. O
Projeto de Lei Nº 042 de 2022 de 31/03/2022. Altera o anexo um da lei municipal
990, de 2013, referente aos requisitos de ingresso e dá outras providências. Em
discussão o Projeto de Lei Nº 042 e 2022. Em discussão. Em Votação. Aprovado
por Unanimidade. Solicita o secretário que faça a leitura da emenda da Indicação



Nº 001 de 2022 de autoria do vereador Luan Augusto Kempf. Indicação Nº 01/2022,
do vereador Luan Augusto Kempf. Indica ao poder executivo municipal que estude a
possibilidade de instalar redutores de velocidade na Rua Thomas Klein,
especialmente no cruzamento com a Leopoldo Graeff que é a via preferencial, bem
como seja reinstalada a placa de proibido estacionar caminhões, no sentido da rua
Leopoldo Graeff. Em discussão a Indicação número 01 de 2022. Em Votação.
Aprovado por Unanimidade. Leitura da ementa da Indicação Nº 002 de 2022 de
autoria do vereador Luan Augusto Kempf. Indicação número 02/2022 do vereador
Luan Augusto Kempf. Indica ao poder executivo municipal que estude a
possibilidade de fazer uma revisão nas Placas de sinalização de trânsito dentro do
perímetro urbano do município de Lagoa dos Três Cantos, com colocação de
sinalização e redutores de velocidade nas proximidades da escola professora Eida
da Silveira, EMEI Rainha. Em discussão a Indicação número 02 de 2022. Em
Votação. Aprovado por Unanimidade. ASSUNTOS GERAIS. O Verº Diogo fez
algumas colocações. “Senhora presidente, Senhores colegas vereadores,
comunidade que nos assistem através das redes sociais. Eu sei que a matéria já
tramitada e votada, mas eu gostaria apenas de de incluir ali. Tenho certeza que o
colega vereador Luan vai autorizar também e os demais colegas. Acredito que
também entendem como necessária a gente. Coloque ali a questão da indicação, 2
das sinalizações que ele possa também. Dá uma atenção especial às sinalizações
também ali no distrito da Linha Glória. Principalmente ali no posto de saúde. Escola
né… que é um local que também tem bastante, muitas vezes também tem. Tem
assim um tráfego intenso de pessoas que a gente aproveita e já nessa mesma
pegada então né e coloque também essa sinalização ali naquele local, né… E
Aproveitar que também tem uma situação importante para mim é de bastante
Alegria. Eu quero compartilhar com os colegas vereadores. Que agora, no dia 31 de
março saiu o resultado final da transparência dos portais das câmaras de
vereadores e graças assim, eu. Eu tenho que aqui ressaltar o empenho da equipe.
Eu quero aqui, ham, para não me alongar, mas alguns nomes eu preciso. Eu preciso
expor aqui, das nossas colegas aqui das servidoras da Dani, da Luana, da Muriele
da Tricia, do Ricardo, do Galdino eu quero fazer aqui um agradecimento muito
especial aqui ao Eriberto que Graças ao empenho de toda de todas essas pessoas
aqui que eu citei, nós tivemos o nosso portal aqui da Câmara municipal de
vereadores aqui de Lagoa dos Três Cantos com 100%, aprovado no portal de
transparência, atingindo a pontuação máxima de transparência no portal do tribunal
de contas então isso é em relação à transparência do ano de 2021 A gente fez



muitas modificações aqui no portfólio da Câmara desde Transmissão muitas coisas
que foram mudadas e tudo isso gerou bastante trabalho, mas eu fico muito feliz hoje
de receber e poder compartilhar essa notícia aqui com os colegas vereadores,
Senhora presidente, que é algo que nos orgulha por termos alcançado essa
transparência que a gente tanto preza e tanto briga, né… Então eu quero aqui
compartilhar com a comunidade trescantense com a comunidade regional
parabenizar as outras câmeras também que tiveram boa pontuação, né… E a nossa
Câmara, que atingiu de 40 itens analisados.Todos os 40 itens atendidos dentro do
portal de transparência lá do tribunal de contas… foram em torno de 338 municípios
com menos de 10.000 habitantes, e Lagoa dos Três Cantos foi um dos municípios
que atingiu 100%. Então, quero aqui compartilhar com vocês colegas e dizer que a
gente tá no caminho certo. Eu acho que isso é importante. A gente poder levar para
o nosso cidadão essa essa transparência também, falar aí rapidamente de alguns
projetos importantes que a gente votou hoje, né… São mais de R$562.000,00
(quinhentos e sessenta e dois mil reais) para o turismo recurso aprovado pelo
Programa Avançar Rio Grande do Sul e também dentro da área do Pró Esporte,
dentro da área do Ilumina da reestruturação são aproximadamente R$504.000,00
(quinhentos e quatro mil reais). Então, nesses 2 projetos aqui nós vamos conseguir
um investimento aqui para Lagoa dos Três Cantos, que vai passar de 1.000.000,00
(um milhão de reais) Parabenizar e administração e toda a equipe envolvida nos
projetos, porque eu recebi a notícia dentro da Secretaria dos esportes na semana
passada, onde algo que me orgulho muito… Quando o pessoal da Secretaria disse
que Lagoa dos Três Cantos foi um dos únicos municípios que teve o projeto dentro
do Pró Esporte, onde não precisou ser feita nenhuma alteração onde o projeto saiu
extremamente bem elaborado, então parabenizar a equipe de projetos aqui de
Lagoa dos Três Cantos e dizer que esse empenho, que esse trabalho é fruto de
muita dedicação e a gente sabe dos desafios no dia a dia. Mas como é bom e
gratificante quando a gente pode vir aqui elogiar essas pessoas que estão dando o
seu suor do dia a dia em prol de dias melhores aqui para nossa comunidade. Seria
isso, Senhora presidente, colegas, vereadores, muito obrigado”. Em seguida o Verº
Norberto se manifestou. “Com a permissão da presidente… Eu queria colocar
assim, fazer um, dar um parabéns para o prefeito…Que eu fiz lá um pedido na
semana passada na última sessão lá…Fiz vários pedidos de serviço e todas foram
concluídos. Aliás, inclusive das Placas. Falta o quebra mola lá, que nós vamos ter
que fazer também. Ainda não é que estão pedindo que é necessário fazer. Vamos
ter que colocar a maior delas, mas…Fomos bem atendido lá. O pedido bem feito,



porque eu tinha pedido para a Secretaria de obras não me atendeu, passou de 1
ano, mas daí falei com o prefeito. Passei para ele foi levou direto para a Secretaria e
fomos atendidos no momento. E eu tenho um colocação, estrada particular, porque
tem que ser feita lá que o presidente passasse para o secretário lá que fosse fazer
meio logo, porque está ruim do seu Ilvo Schreder, ali tem que ser concluída, que
está muito ruim, no qual não consegue sair. Muito obrigado”. O Verº Júlio também
fez algumas colocações. “Senhora presidente, só parabenizar o Luan… até agora,
quando eu vim para a Câmara, até cruzei naquela Encruzilhada lá né. É bem
complicado, né porque hoje a avenida é de um sentido e aquela rua a preferencial é
da outra. Então às vezes tem gente que não não se toca. Então, nada mais justo, eu
creio que lá preciso uma atenção muito grande. Reforçando um pouquinho, né? O
Diogo também achou a questão lá lá a nossa saída para Não-Me-Toque, tá uma
loucura. Ninguém respeita a velocidade. Foram colocados tachões até uma até lá na
casa do Nelson por aí, de repente, entrar em contato. Eu não sei se é por via DAER
ou se é o próprio município, quem sabe colocar alguns tachões porque lá o Luiz
sabe, mora lá em cima também. Aqui lá é uma loucura. Ninguém respeita
ultrapassagem… A faixa é dupla, tá lá, só que ninguém respeita… então poderia ser
colocado, quem sabe um quebra mola na frente né Quem sabe do Rui… Mas o
pessoal, enfim, né lá, é um trecho. Já a saída lá em cima, no Armando Ritta, tem um
quebra mola. Quem sabe colocar aqueles tachões lá no Nelson até na saída do
José Armando acho que seria bem interessante e com certeza o pessoal ia dar uma
reduzida bem caprichada na velocidade. Seria isso”. Verº Luan se manifestou.
“Reforçando que o Júlio comentou da minha indicação… Nós já conversamos e
estamos analisando, então, de futuramente, tornar aquela via ali como a principal.
Verº Diogo “Eu pedia uma autorização aqui para presidente, até para
complementar… nós conversamos antes na comissão de redação…. sobre essa
questão justamente da avenida ali Júlio… E aí eu comentei que eu tinha recebido,
hoje é…uma decisão normativa de número 141 de 2022. Eu vou repassar depois,
no grupo dos vereadores. Até para a gente estar a par dessa situação. Sobre a
municipalização de rodovias estaduais ou de trechos de rodovias estaduais só
poderá ser efetivada se tiver presente um dos seguintes requisitos, e daí ela
começa a elencar os requisitos. Eu não consegui ler toda ela… Mas ali, a avenida
que nós temos aqui. Avenida, ela ainda está reconhecida como do Daer, né como
rodovia e até eu acompanhei quando o prefeito, solicitou algumas questões,
inclusive de municipalização, para facilitar alguma alguns investimentos de recursos,
inclusive nessa, nessa, estrada, então nessa avenida… E agora eu recebi isso. Hoje



eu vou repassar, porque eu achei importante a gente tentar de repente até ser
mobilizado de forma conjunta para buscar uma alternativa, até pela própria questão
de recuperação dela ali, né? Que também está, hã.Um pouco, vamos dizer assim
começou a ter buraco, enfim, então em cima disso aí vou repassar depois para a
gente buscar. Talvez em conjunto. Acho que a gente consiga mais mais força, né,
mas bem bem tranquilo. Acho que é. É bem válido, sim, Júlio.” Verº Norberto. “Viu o
Júlio, falou em tachão que nem ali agora não botar quebra mola, bota tachão. Para
começar, bota atravessa. Botar uma coisa simples para ver se né facilita repente e
falar em relação a esses quebra mola na cidade estão todos eles fora do padrão. Se
vocês sabem não, porque eu já me informei na Detran e vários outros. Lugar, eles
estão tudo eles alto demais. Se um dia acontecer algum, né, alguma coisa A pessoa
que se acidentar, ela tem direito de recorrer né só não nada contra não é nada,
contra de… Mas é estão fora de padrão pode se informar sobre isso aí? Então é
bom rever isso aí, obrigado” Verº Airton. “Senhora presidente, colegas vereadores,
secretários, Régis, que sempre está aqui presente.Praticamente marca presença
em todas as sessões. É muito importante isso para nós e a comunidade que nos
assistem. Em relação a questão aquela questão que o Diogo, colocou o colega
Diogo né colocou sobre a Linha Glória e o Norberto, também. Nós já tínhamos feito
esse pedido, né, Norberto, no ano passado. Sobre a questão da velocidade lá no
distrito, é…Tem muita criança, temos a escola e tem crianças fora da escola depois
que brincam .O que é normal, então acho que é importante a gente ver isso antes
que aconteça alguma coisa. É, gostaria aqui de fazer um pedido também, senhora
presidente, se os dias eu agradeci e também hoje me sinto no direito novamente de
pedir.Eu queria que fosse dada uma atenção especial… Em 2 ruas. Elas não estão
pavimentadas ainda. A gente sabe que foi feito pavimentação. Tudo é um processo,
um procedimento, tem que ser anotado. Mas seria interessante a gente dar uma
olhada na Arlindo Nienow e na Frontino Kroessin… Principalmente em dias de
chuva alguma, algumas questões que têm que ser resolvidas, eu acho que é
interessante. A Secretaria de obras ir olhar, verificar e resolver os problemas. A
questão de água empoçada em alguns algumas situações. Nós temos empresas lá
que funcionam diariamente, estão gerando hoje empregos estão gerando divisas
para o município, além de moradores, né… Além dos moradores, então, dá uma
estudada. Como resolver os problemas… Como o solucionar isso aí, peço
encarecidamente que algumas pessoas me pediram, então vamos.Vamos procurar
solucionar. Não é uma crítica, é uma constatação que a gente faz. Eu acho que nós
estamos aqui para colaborar. Da mesma forma Eu peço que que seja dada uma



atenção especial às estradas no interior. Nós temos algumas situações bem
complicadas. Com esta chuva, agora nós temos um período que nós vamos entrar
no inverno. A gente sabe que nós temos uma safra por aí que está vindo. E nós
vamos ter situações que podem se tornarem é problemáticas. É quem ontem foi
para o lado da linha Colorado. Sabe como é que está… Há bastante, não toda a
estrada. Não estamos falando mais trechos que a gente pode melhorar daqui a
pouco, simplesmente como cascalho e aí colocaram pedrisco. Acho importante,
então dar uma atenção especial em algumas situações que temos na linha Guiana.
Ouvi o pessoal comentando, falando comigo, mas assim, ó. Dá uma atenção em
alguns trechos, não é geral, mas assim prestar ter essa atenção nesse sentido, que
eu acho que é fundamental. Para todos nós.Nós vamos entrar numa safra que já
estamos numa safra que ela vai perdurar por um mais de 30 dias esse ano e não vai
ser aquela safra, infelizmente. E graças a Deus que começou a chover. Graças a
Deus que começou a chover que nós tivemos chuva vai começar a recuperar os
nossos mananciais hídricos? Isto também é importante. Aliás, isto é muito
importante. Então Que desse uma olhada nesse sentido para para resolver algumas
situações são pequenas, mas precisam ser resolvidas. Era isso, Senhora
presidente? Obrigado”. Com a palavra a senhora presidente desta casa. “Quanto as
estradas então Airton, a gente tem esse conhecimento realmente que algumas
precisam de um olhar diferenciado aí uma manutenção mesmo e realmente de
cascalho, né… Porque acho que não adianta só colocar aquela a Terra, né, que
falam assim, não tem que tem trechos ali bem complicados, que que tem que ter
essa essa parte de cascalho aí pra afirmar né… E daí depois, quem sabe Vir com o
pedrisco, né? Mas assim a gente vai ter está tendo essa esse olhar, sim, apesar que
agora nos próximos dias, aí a previsão é de bastante chuva, né.. Que bom, né.. Ao
mesmo tempo, mas a gente sabe também que as vezes vai pode ter essa
dificuldade, mas eu agradeço, né.. Vocês assim, por como é bom a gente ouvir. E
vocês colocarem isso para nós é o que a gente tem que melhorar, porque eu acho
que a parceria por aí a gente, né, seguir junto ou melhorar junto e a gente tá, vai
fazer o possível para levar essas demandas então ao secretário e…Que as coisas,
então sigam da melhor forma possível né.” Nada mais havendo a tratar
agradecendo a proteção de Deus e a presença de todos os senhores em nome do
povo de Lagoa dos Três Cantos, a presidente deu por encerrada a presente sessão
ordinária, convocando a todos os vereadores para a próxima Sessão Ordinária, a
ser realizada no dia 18 de abril de 2022.
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