ATA Nº 07/2022
Sessão Ordinária 18.04.2022
Aos dezoito 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 06/2022 referente a Sessão Ordinária realizada no dia 04 abril 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. Solicito ao
secretário que faça a leitura da ementa do Projeto de Lei do Executivo nº 038 de
2022. Projeto de Lei nº 038/2022 de 31/03/2022. Autoriza o executivo municipal a
abrir crédito especial de R$3.278,76 (três mil, duzentos e setenta e oito reais e
setenta e seis centavos) no orçamento de 2022 objetivando a devolução de valor do
programa de qualificação das ações de vigilância em saúde e dá outras
providências. Em discussão o Projeto de Lei nº 038 de 2022. A presidente se
manifestou. “Esse projeto, então, fala, é do programa de qualificação das ações de
vigilância em saúde. Ele vem um valor para o nosso município de R$5.394,40 (cinco
mil trezentos e noventa e quatro centavos) mas o real valor então, seria de
R$2.115,00(dois mil cento e quinze reais) então o município então fez essa
devolução para a união desses R$3.278,76. Em Votação. Aprovado por
Unanimidade. Leitura da emenda do Projeto de Lei nº 040 de 2022. Projeto de Lei
nº 040/2022 de 31/03/2022. Autoriza o executivo municipal abrir crédito especial de
R$ 20.960,00 (vinte mil novecentos e sessenta reais) no orçamento de 2022
objetivando atender o aditivo de termo de compromisso, plano de ações articuladas
para FNDE e dá outras providências. Em discussão o Projeto de Lei nº 040 de 2022.
A presidente desta casa se manifestou. “Esse projeto, então, é um recurso que veio
do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação FNDE onde é um plano com
as ações esse recurso então vai ser aplicado dentro do ensino fundamental em

mobília para a sala de aula, mais precisamente que vai vir são 39 conjuntos de
classes de alunos e 3 conjuntos de mesa para os professores. Então a gente vai ter
essa aquisição nesse valor para esses equipamentos. Em votação. Aprovado por
Unanimidade. Leitura da emenda do Projeto de Lei nº 043 de 2022. Projeto de lei
número 043 de 2022 de 13/04/2022. Autoriza o executivo municipal a abrir crédito
suplementar de R$165.000,00 (cento e sessenta e cinco mil reais) no orçamento de
2022. Proveniente de recursos da portaria MC número 751/2022, de 21/02/2022, e
dá outras providências. Em discussão o Projeto de Lei nº 043 de 2022. O Verº Diogo
se manifestou. “Senhora presidente, colegas vereadores, comunidade que nos
assistem através das redes sociais. Eu quero aqui fazer a minha manifestação em
relação ao projeto de lei número 043 onde nós estamos aqui analisando a
autorização do município em abrir o crédito suplementar de R$165.000,00 no
orçamento de 2022. A minha manifestação aqui é basicamente em fazer um
agradecimento aqui ao Deputado Sanderson pelo repasse desses R$150.000 sendo
R$15.000 (quinze mil reais) de contrapartida do município E quero aqui agradecer
ao deputado Sanderson por acolher nos acolher lá no seu gabinete em Brasília e
também por por ter atendido nosso pedido né o pedido aqui da administração
municipal deste recurso para o nosso município já havia sido tentado até um valor
para a saúde no primeiro momento. E também é no qual nós não não tivemos
sucesso em conseguir esse recurso esse ano, mas ficamos muito felizes e
agradecidos aqui pelo empenho do deputado por ter nos presenteado então, com
esse recurso aqui poderá ser utilizado então na assistência social do município de
Lagoa dos Três Cantos. Então seria essa minha manifestação, senhora presidente e
demais colegas vereadores, de reforçar aqui o agradecimento ao deputado
Sanderson por ter olhado aqui para nossa comunidade de Lagoa dos Três Cantos”.
Em votação. Aprovado por Unanimidade. ASSUNTOS GERAIS: Verº Norberto se
manifestou. “Senhora presidente, peço que faça uma Moção de pesares aos
familiares dessa tragédia em nome de todos os vereadores”. Em seguida o Verº
Airton se manifestou. “Senhora presidente, nobres colegas. A comunidade que nos
assiste, secretário Régis que se faz presente mais uma vez, obrigado pela
presença. Mais uma vez, obrigado pela presença. Faço das palavras do colega
Norberto, as minhas também. Os votos de pesar a toda família. Pelo que aconteceu
ontem à noite É pessoas tão queridas da nossa comunidade. Que nós todos
sentimos. Nós todos estamos muito sentidos com isso. Gostaria aqui também,
Senhora presidente de agradecer mais uma vez pelo seu empenho junto a
Secretaria de obras uma parte do meu pedido com relação às ruas já foi feito ficou

bom… Não é a solução definitiva, a gente sabe, mas vai ajudar, vai melhorar… Nós
temos que… é assim que se faz. É assim que se constrói assim que se avança na
Arlindo Nienow falta a Frontino Kroessin… a gente sabe que tem que ser feito. É
uma questão logística, muitas vezes questões de questões que têm que ser
trabalhadas, a gente entende, mas quero aqui agradecer. Senhor presidente, por ter
levado o nosso pedido até a Secretaria de obras. E da mesma forma, gostaria
também de agradecer, em especial a Secretaria de obras, um pedido que a gente
fez no ano passado. É o acesso às propriedades. Na época, o vereador Luiz fez um
pedido também. A gente emendou… Isso também está acontecendo e aqui quero
agradecer em especial. Até me pediram para agradecer à família Worst pelo acesso
que foi feito agora a melhoria de acesso à propriedade deles, que era um lugar, e a
gente sabe. Lembrando da tragédia de ontem que aconteceu, sabe que esta rodovia
é perigosa, gente, sabe disso. O movimento é intenso e ali tem uma entrada e saída
de caminhões e máquinas muitas vezes, e nós estamos numa época, agora tem
colheita e uma colheita que vai se estender por um bom tempo ainda. Em função de
todas as intempéries que nós tivemos. Gostaria aqui também, Senhora presidente.
Que intercedesse mais uma vez. Gostaria que fosse encaminhado um pedido de
uma estrada na estrada de Linha Glória Uma atenção naquela estrada tem um
ônibus que passa ali escolar. São 3 propriedades de leite, eram 4 agora um parou,
mas eram… São 3 propriedades de leite que vende leite, então seria interessante
dar uma atenção lá também.E, principalmente, o acesso à propriedade do seu
Nelson Schmidt. Gostaria muito que fizesse desse uma olhada lá para resolver o
problema dele também, porque é uma descida. Em época de chuva É, a gente sabe
que já deu problemas, vai dar problemas de novo. Então que pudesse solucionar
isso antes do inverno. Para não deixar que daqui a pouco um problema, um
caminhão ainda fique atolado e aí os problemas se tornam maiores ainda. Gostaria
aqui de agradecer. A Secretária Estadual da Agricultura, Pecuária e
Desenvolvimento Rural, Silvana Covatti, na pessoa da Silvana Covatti .Por ter
atendido a nós quando eu falo nós eu falo. Município de Lagoa dos Três Cantos.
Onde a gente está envolvido Com a perfuração de 2 poços artesianos que as
máquinas máquinas já está aqui, está trabalhando. Eu acho que é assim que se
constrói. Onde todos trabalham em prol de um objetivo. E nesse sentido a gente tem
que agradecer, colega Diogo agradeceu agora há pouco ao deputado. É assim que
se faz. É assim que nós temos que agir. Quem ajuda merece ser lembrado.E tem
que ser lembrado mesmo. Então gostaria aqui de agradecer. A secretária Silvana
Covatti. Por essa… Esse benefício que nos trouxe com esses 2 poços artesianos,

sei, sabemos que tem mais coisas para vir.mas a gente gosta de falar e deve falar
quando as coisas estão acontecendo e não antecipar então é importante a gente
aguardar um pouco e não antecipar, então, é importante a gente aguardar um pouco
e daqui a pouco tem mais novidades por aí que estão chegando. Gostaria também
de colocar uma situação que chegou até a mim. É De uma situação que foi resolvida
na realidade e houve um comentário, acredito que seja um comentário um pouco.
É… Estranho. Não quero usar outra palavra, mais um comentário estranho que foi
feito, que temos que resolver o problema. Este problema aqui, porque se não, a
pessoa não pára de nos incomodar. Eu acho que isso não. Isso não é digno de
alguém que está trabalhando no serviço público. Nós devemos. Fazer com que o
contribuinte se sinta bem seja atendido porque ele gera a nossa Riqueza. Ele às
vezes reclama, a gente sabe disso. Eu trabalhei 27 anos no serviço público, todos
somos conhecedores, tem os dias e os dias. Mas é necessário que a gente tenha
calma. Serenidade na hora de fazer as coisas. Não adianta nós atropelamos.Nós
temos que entender que do lado de lá sempre há alguém que está esperando
alguma coisa. Então eu gostaria muito que fosse. Que a pessoa que teve esse ato
falou isso, pense um pouquinho no que disse. E não precisa usar esse tipo de
palavreado. Para dizer que não está satisfeito com o que estava fazendo, eu acho
que não é por aí. Então só queria colocar isso. Eu não vou relatar nomes que não
são interessantes, mas é um fato que aconteceu. E a pessoa comentou comigo,
infelizmente, eu acho que é importante a gente relatar que a gente sabe muitas
vezes as coisas ficam sabendo. Mas graças a Deus e graças ao empenho de
algumas pessoas, o serviço foi executado, isso é mais importante do que tudo.
Então, mais uma vez, senhora presidente, obrigado por levar as nossas, os nossos
pedidos, as nossas colocações para a Secretaria de obras, quando a gente coloca
aqui ou para as demais secretarias, se for necessário, a gente também fará da
mesma forma, mais uma vez. Muito obrigado, senhora presidente. Verº Diogo
“Senhora presidente, colegas vereadores. Infelizmente a gente teve na noite
passada a notícia triste da perda de pessoas queridas aqui pelo nosso município.
Vidas ceifadas Através da violência, do trânsito. E eu quero aqui demonstrar todo o
meu apoio, colega Norberto. A moção. Que deve ser encaminhada. Por todos os
vereadores quero propor aqui também aos colegas vereadores que Reforcem. O
pedido foi realizado no dia 19 de outubro de 2021. Na qual? Eu fiz a solicitação na
época como vereador, então até como presidente da Câmara ao DAER, solicitando
providências. Numa operação tapa buraco, na qual nós fomos atendidos em 2
semanas. No mesmo ofício encaminhado, nós solicitamos a providência da

instalação de sinalização adequada na via que atualmente encontra-se e hoje
inclusive, encontra-se deficitária. Então eu gostaria de pedir aos colegas vereadores
para que a gente reforçasse isso de forma conjunta.Reforçando esse pedido, que lá
em outubro de 2021. Eu sei que também é outro município vizinho, município de
Não-Me-Toque. Também teve a mesma manifestação. Não sei precisar em qual
data, mas que a gente possa reforçar isso daqui com com o Daer, que seja
encaminhado, Senhora presidente, novamente um ofício e eu fiz questão aqui de ter
ele separado com a data na qual foi encaminhado à superintendência do Daer para
que a gente possa em cima de dados, mostrar que essa rodovia, como outras,
também necessitam de uma atenção especial nesse sentido, colegas vereadores,
quero pedir o apoio de todos para que a gente possa é encaminhar isso através da
Câmara. De forma oficial ao DAER mais uma vez e buscar talvez até em parceria
com a Câmara Municipal de Não Me Toque com o executivo, aqui de Lagoa
executivo de Não-Me-Toque para que a gente possa oficiar, fazer um documento e
encaminhar através da própria Ascamaja, né que nos representa aqui Solicitando
que haja uma atenção especial na sinalização desse trajeto. Muito obrigado”. Verº
Júlio. “senhora presidente e demais vereadores. É hoje, hoje é um dia bem triste
para nossa comunidade. Pela perda de uma família, a Thaila, Rodrigo. A mãe da
Thaila também veio passar a Páscoa aqui com sua filha. E que acabou dando essa
tragédia que abalou a nossa comunidade, pois eram… Era um casal muito querido e
muito conhecido por nós. Então a gente aqui, pede forças, forças para Deus… Que
possa assim é… De uma luz a mãe, Angélica né Porque hoje eu estava no velório
lá, que estava inconsolável… É um momento muito triste, né? Mas temos de deixar
na mão de Deus e ele sabe o que faz. Por outro lado, também gostaria aqui de
parabenizar o CMDE, o Maurício pelo campeonato que está transcorrendo, ainda né
agora saíram os 2 finalistas. O supremo da Linha Glória, né onde o Airton é o
treinador. E o Papa-léguas, né creio que as 2 melhores equipes chegaram ao lugar
devido, e creio que é domingo a final, né e que possa transcorrer numa
normalidade. Porque até aqui a gente sabe, a gente fez parte do Luís, fez parte o
Diogo, o Luan, Altair também. Praticamente todos aqui fizeram parte desse
campeonato belíssimo, organizado pelo CMDE que consiga assim terminar com
chave de ouro no domingo. A gente sabe disso, que vença, é sábado. Então,
corrigindo, então a final vai ser no sábado. A gente diz assim, que vença o melhor,
mas também que transcorra na sua normalidade, que o futebol também. Por outro
lado, é uma diversão e uma Alegria. Seria isso”. Presidente Arilúcia “Eu também
quero aproveitar esse momento e deixar aqui o meus sentimentos, né meu forte

abraço para a família. Então, do Rodrigo e da Thaila. Da sua mãe, da mãe da Thaila
também, então. Veio fazer passeio né e acabou não voltando. Então isso às vezes a
gente não tem palavras para descrever esse sentimento…Ainda mais a gente
assim, que é uma comunidade pequena, todo mundo se conhece, né? Isso dá um
impacto bem bem grande em toda a comunidade.E aproveitando também o quê, né
o Airton, o Diogo o Júlio, Nega também com certeza a gente vai acatar essa tua
colocação dessa moção, né Para a família, mas me permitam que ler esse ofício
também, que eu acho, eu acho, de Extrema importância a gente. Enfatizar sempre,
né Bater na mesma tecla. Porque é um lugar que precisa de uma atenção ali,
aquela curva é perigosa. Não foi o primeiro acidente. Né que vitimou, né essas. Que
foi fatal, então a gente sempre tem que lembrar e tem que fazer a quanto mais
pessoas ali melhor, né Tem que tem que juntar forças. Então vocês me permitam ler.
Eu Acredito que a gente coloca em nome de todos os vereadores, né. Ofício
nº11/2022 “Excelentíssimo senhor diretor considerando as frequências, acidentes
de trânsito que ocorrem no trecho que liga o município de Não-Me-Toque, a Lagoa
dos Três Cantos, especialmente na localidade da Vila Conceição, quilômetros 173,
onde há uma curva acentuada.Faz-se necessária atenção especial do departamento
autônomo de estradas de rodagem Daer no sentido de promover melhor sinalização
na curva bem como criar um pequeno acesso de asfalto outro mecanismo para que
as pedras da estrada vicinal não invadam ERS 332 o que torna o trecho
extremamente perigoso ERS 332, o que torna o trecho extremamente perigoso para
quem vai de Lagoa dos Três Cantos a Não-Me-Toque. Considerando ainda que na
data de ontem ocorreu um acidente de trânsito que vitimou 3 pessoas da mesma
família, pessoas essas da comunidade, gerando grande comoção local e regional,
dada a proporção dos fatos, solicitamos que sejam instaladas Placas de sinalização.
E, se possível, redutores de velocidade. Tais medidas são também necessárias em
razão de que a grande fluxo de veículos e por ter nas proximidades do local um
campo de futebol, igreja, pavilhão da comunidade, moradias e até uma empresa
estabelecida. Na expectativa da especial atenção de vossa excelência, a nossa
solicitação e na certeza da sensibilidade do excelentíssimo senhor diretor geral do
Daer aos nossos anseios e necessidades, aproveitamos o ensejo para renovar os
protestos de profundo respeito e consideração…” Né eu coloquei Atenciosamente,
Arilúcia Erthal Simon, presidente do Poder Legislativo. Mas eu acho de extrema
importância a gente colocar todos os vereadores. Que eu acho que é uma forma, é
a união, faz a força que nem eu sempre digo isso. Eu quero aproveitar o espaço
também. Pra falar então das estradas, né… Que vai ser dado uma atenção especial.

Acho que até o prefeito, especialmente, iria… Ele deu uma, foi dar uma olhada no
interior, juntamente com o secretário, né então eu Acredito que nos próximos dias
ali. A gente vai ter o cascalhamento de novo… A limpeza de sarjetas tem algumas
entradas, então das propriedades que tem que ser, tem que ser feitas novamente,
né. Agora, então, com essas chuvas, enquanto não chovia, estava tudo certo, mas
estradas estavam em boas condições, aí veio as chuvas como previsto. Então agora
a gente tem que dar um… continuar olhando Por essas pessoas, então, por essas
estradas, né que a gente também transita por elas então, mais uma vez dizer. Para
as pessoas, então, que vai ser dado um olhar especial para as estradas. Falar
também que nos próximos dias, então, a gente vai iniciar a ampliação do posto de
saúde aqui da cidade para dar melhor atendimento à população. A gente sabe que
hoje nós temos o centro de convivência que é separado ali do do posto é do lado,
mas a gente pretende trazer esses profissionais também mais junto ali da da
unidade de saúde, né? E o centro de convivência é um lugar que a gente que é um
lugar também de lazer. Não é para as pessoas da terceira idade, né? A gente sabe
que tem ali a piscina para as crianças, para a população. Ali em geral, então a gente
quer fazer com que o centro se torne também um local de lazer para essas pessoas
e os profissionais, então, que possam então ficar juntos ali no posto de saúde. Ai dá
atenção maiores para as salas. A gente sabe que tem alguns profissionais hoje que
que não tem a sua sala, seu lugar adequado para para atender. Mas então com a
ampliação vai ficar tudo melhor. E chegou também a Spin nova, né…Que é do fundo
estadual de saúde, que veio por intermédio do deputado Aloísio Classmann. Quero
agradecer, então, se a spin chegou hoje.Que também a gente sempre, sempre
visando o melhor atendimento, né para as pessoas”. Verº Luis. “Boa noite, Senhora
presidente, quero cumprimentá-la em seu nome os demais colegas vereadores o
secretário Régis, que se faz presente aos mais servidores desta casa e deixa a
família enlutada os meus mais sinceros sentimentos pela perda dessas 3, essas 3
vidas, né? Infelizmente, é lastimável que isso aconteça. Já não é o primeiro acidente
naquela curva como o colega, Diogo já fez um pedido, que fosse dada uma, atenção
grande O pedido, já que fosse dado uma atenção na época bem grande. E,
infelizmente, algumas coisas não foram feitas pelo Daer. Salientando o que o colega
Airton falou a respeito das estradas, foi feito aquela estrada, infelizmente deu uma
chuva aqui quem que vai para o Oriental né… Eles estão tentando corrigir
novamente porque tem transporte escolar, tem leiteiro, né, passa todo mundo.
Caminhão de ração também passa por lá e deixar um recado pro pessoal não só
para o pessoal de fora daqui, da nossa comunidade, que a ponte que liga a Linha

Kronenthal lá que vai lá pra linha São Paulo.Perto do seu Ego Nienow Hoje, Ela Foi
desmontada. Vai ser feita a Ponte Nova, então, a desvios a serem feitos por lá. Uma
inclusive, eu acho que passa na tua casa, né, colega?Lá pelo colega vereador.Né?
Então, só para o pessoal ficar ciente aqui não, não tem mais aquela ponte que liga a
linha São Paulo, há a Linha Kronenthal Então seria isso, Senhora presidente”.
VerºLuan. “Senhora presidente, colegas vereadores. Não poderia deixar de desejar
meus sentimentos, também, por essa tragédia que aconteceu ontem.Falar para a
família todo apoio que vamos poder dar aí como era meu vizinho também.Meus
sentimentos”. 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 02 de maio de
2022.
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