Sessão Ordinária 02.05.2022
Aos dois dias do mês de maio 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 exceto o Verº Luan Augusto Kempf.
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 07/2022 referente a Sessão
Ordinária realizada no dia 18 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 da ementa da Indicação nº
003 de 2022. Indicação de número 003/2022 do vereador Diogo Tomás Lasch que
indica ao poder Executivo Municipal que promova o ajuste na placa de homenagem
e reconhecimento instalada em frente ao Centro Administrativo considerando a
existência de erros nos nomes dos Membros da Comissão Emancipacionista e a
ausência de citação de um dos membros. Em Discussão a Indicação. Em Votação
Aprovada por Unanimidade. ASSUNTOS GERAIS: O Verº Júlio se manifestou.
“Senhora Presidente demais vereadores, Tatiel, a comunidade que nos assiste a
gente não poderia deixar de se manifestar em fazer algumas homenagens
parabenizar começando pela equipe do papa-léguas que no sábado passado
conquistou o título municipal de futebol 7 jogando contra a equipe do Supremo o
qual o nosso colega Vereador Airton era treinador e futebol é isso aí né Alguém
precisa ganhar… Então parabéns à equipe do papa-léguas parabenizar também a
equipe o Piquete Rancho Vô Emílio pelo Fantástico rodeio que realizaram neste
último fim de semana a gente conseguiu acompanhar no sábado domingo até a
gente registrou alguns momentos lá com as fotos Então parabéns a toda a equipe
terminou com chave de ouro né isso simplesmente engrandece ao nosso município
pois a gente sabe então que a gente sabe fazer rodeio de acordo convidar todos
também né se fazer presente agora na sexta temos a final do campeonato de kopp
temos um jogo lá na Linha Ojeriza e o outro jogo que vai decidir o título é na Olívio
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né então a gente parabeniza o Maurício, a administração municipal isso faz bem
isso é um esporte bonito jogar Kopp…toda a sexta de noite… e olha não é fácil da
gente sair mas é divertido… temos também o bingo beneficente da Hemolago né
que é no dia 15 de maio até ontem eu vi que o Caruso fez uma propaganda no Face
sobre isso né então a gente convida a todos que creio que é uma ação beneficente
e a Hemolago a gente sabe são doadores de sangue uma equipe e sempre
precisam de um recurso para se manter… para finalizar também foi passado para
fazer o convite a todos os vereadores e a toda a comunidade que nos assiste
sábado que vem agora no dia 07 a partir das 21:00hs teremos a Festa Retrô na
Sociedade Recreativa Sempre Unidos né então em nome do presidente Roberto
Winter a gente faz o convite a todos é uma festa diferente é uma festa do nosso
tempo mas também para os jovens pois é uma festa que começa as 21:00hs um
horário cedo né mas também vai terminar cedo… então o convite está feito para
todos… seria isso senhora presidente”. Em seguida falou o Verº Diogo. “Senhora
Presidente colegas vereadores até para não me tornar tão repetitivo parabenizar aí
o Piquete de laçadores Rancho Vô Emílio pelo excepcional evento realizado aí
nesse final de semana ainda com um pouco de adversidades aí em relação a chuva
mas um um evento aí que engrandece leva o nome de Lagoa dos Três Cantos aí
para não só todo nosso estado mas a nível nacional que ocorreu agora nessa sexta
edição do Rodeio né comemoração aos 10 anos do Rancho Vô Emílio e dos 30
anos do município de Lagoa dos Três Cantos essa parceria aí que que mostrou um
evento aí de grande superação e de muitos elogios aí para o rancho né Vô Emílio
para o Piquete para todas as pessoas envolvidas né parabenizar a todos que
estiveram aí no evento também e contribuíram para que esse evento fosse
grandioso quero falar um pouquinho aqui sobre a Semana passada estive
acompanhando o Secretário de Administração, Fazenda e Planejamento Régis
Simon juntamente com o prefeito também Sérgio Lasch em Brasília… o prefeito teve
lá na Marcha dos vereadores e dos prefeitos né ele foi lá como Prefeito e eu e o
secretário Regis tivemos levando algumas demandas junto aos Ministérios e aos
gabinetes dos deputados parlamentares então a gente teve um encaminhamento de
alguns projetos bem importantes aqui para o município projetos vinculados à área
do Turismo, da Educação, na Agricultura solicitação também de maquinários e
quero aqui pedir reforçar para os colegas vereadores para que a gente possa
nesses próximos dias agora mais precisamente nesta semana agora fazer um
contato com os parlamentares que fazem voto aqui no nosso município pois está
chegando no momento de uma nova vamos dizer assim de uma nova distribuição
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de recursos através dos parlamentares em Brasília através das emendas das
comissões e através das emendas de relatoria então a gente sabe que dentro dessa
emenda de relatoria tem um valor significativo né um valor muito expressivo e esse
valor Hoje os Ministérios somente estão liberando esses recursos com a indicação
do parlamentar então peço que os colegas para que a gente possa fazer o
encaminhamento né se os colegas quiserem encaminhar junto juntamente com o
Executivo a gente pode fazer né senhora presidente um ofício conjunto aqui para
solicitação de dessas emendas da liberação desses recursos juntamente a Esses
deputados que fazem voto aqui em Lagoa e que possui uma representatividade
eleitoral aqui nós tivemos lá e aqui eu faço questão de citar o nome do deputado
nós tivemos uma Emenda uma solicitação que nós conseguimos a liberação de um
recurso de R$ 50.000,00(cinquenta mil reais) para ser investido na saúde de um
deputado que fez um voto em Lagoa dos Três Cantos e nos atendeu e muito bem
atendeu e ouviu a nossa demanda e está liberando o valor de R$ 50.000,00 para
custeio dentro da saúde que é o deputado Nereu Crispim então que a gente possa
trabalhar junto aos deputados nós temos vários deputados aqui que fazem 100
votos mais de 100 votos e que a gente possa fazer um trabalho junto e coletivo
todos os vereadores ou também pode ser individualmente cada vereador que tem a
sua preferência mas que a gente possa solicitar agora nessa semana uma atenção
aqui para o nosso município porque tá tendo a liberação agora possivelmente até o
dia 10 das emendas das comissões então eu me coloco à disposição aqui senhora
Presidente demais colegas vereadores para poder apresentar até umas demandas
que foram apresentadas e levadas pelo executivo pra gente poder reforçar de forma
conjunta e solicitar o apoio dos parlamentares para o atendimento das demandas
aqui do município seria isso colegas vereadores senhora presidente muito
obrigado”. Verº Airton “Boa noite a todos, senhora presidente, colegas vereadores,
comunidade que assiste. Primeiramente gostaria também de parabenizar o Rancho
Vô Emílio pelo Rodeio que transcorreu no final de semana, fantástico como foi
colocado pelos colegas também quero aproveitar e parabenizar a todos os
trabalhadores pelo dia primeiro de maio é o Dia do Trabalhador a muitos anos
comemorado que todos nós uma forma de outras somos Trabalhadores então o
parabéns vai a todos a todas as pessoas que trabalham labutam diariamente com
seus afazeres para engrandecer o nosso município, nosso estado e o nosso país
também quero aproveitar aqui parabenizar e agradecer ao Maurício pela
organização como coordenador do CMDL organização do campeonato municipal de
Bola 7 Fantástico muito bom parabenizar em especial a equipe do papa-léguas a
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grande campeã não vou citar nomes mas vou citar um nome e em nome dele todos
os integrantes do papa-léguas se sintam parabenizados vou citar aqui o treinador
Ivair pelo trabalho que fez pela direção que teve a frente da equipe e valeu a
conquista… conquista merecida dentro das quatro linhas é assim que se faz é assim
que se joga então nós temos que parabenizar a minha equipe não foi a Vitoriosa
não mas nós crescemos é assim que se faz que nem o colega Júlio colocou nem
todos podem ganhar com certeza que não e dessa forma agradecer e agradecer
mais ainda e parabenizar mais ainda a todas as equipes que participarão isso que
engrandece um campeonato isso que engrandece o município o município pequeno
que nem o nosso com 9 equipes participantes e muitos jogadores inscritos tivemos
várias surpresas durante o transcorrer do campeonato de gurizada nova que está
surgindo de pessoas com mais idade já que ainda estão jogando futebol isso é bom
isso é muito bom isso é gratificante você ser desportista e Lagoa dos Três Cantos
sempre teve esse rótulo de ser uma comunidade de desportista onde nós temos
muitas pessoas que adoram futebol que a gente viu na final a participação da
comunidade não só de Lagoa dos Três Cantos mas a comunidade Regional estava
aqui presente isso é bom é gratificante para o município tão pequeno mas tão
acolhedor como Lagoa dos Três Cantos isso é muito bom gente isso a gente
carrega no coração quando tu sai para fora as pessoas comentam e isso
engrandece o nosso Esporte… também gostaria aqui ainda de fazer um pedido para
presidente que fosse visto se possível e é pelo esporte que eu vou pedir isso e é
pelo esporte sim mas que se é possível ou não mas que se estudasse isso com
muito carinho nós temos hoje uma escolinha multiesportiva aqui há anos
trabalhando e todas as crianças ou a maioria delas passou por essa escolinha Nós
temos muitas histórias então que fosse se estudar para as crianças do interior Há a
possibilidade de oferecer transporte para o treino eu sei que existem dificuldades e
tal mas que fosse dar uma estudada nesse sentido eu acho que isso é não é
despesa isso é investimento na educação e no esporte então se possível se houver
essa possibilidade eu agradeceria muito em nome de muitas pais de crianças que
gostariam que os filhos viesse participar dos treinos pudesse participar Mas às
vezes não há possibilidade mas fosse estudado se há a possibilidade porque eu
digo assim nós temos que estudar se há ou não E aí se diz sim ou não então se
pudesse haver essa disponibilidade Ficamos muito agradecidos pelos pais que nos
procuraram e como eu gosto do esporte e isso todo mundo sabe todo mundo que
me conhece sabe que o esporte é muito gratificante então que fosse proporcionado
isso para as nossas crianças se for possível digo sempre isso porque a
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administração deve saber o que pode ou não ser feito mas se fosse possível seria
muito bom para as nossas crianças oportunizar isso. e mais uma vez parabéns ao
CMDL pela organização e colega Júlio já falou na sexta-feira temos a grande final
do kopp para quem não gosta de um carteado soa meio estranho para nós que
somos aficcionados deste esporte também que ainda dá para nós jogar participar é
muito bom é muito gratificante participar e ver nas pessoas de mais idade alegria de
poder estar reunidas novamente era isso senhora presidente e colegas vereadores
Muito obrigado”. Presidente Arilucia se manifestou. “Eu também quero deixar aqui,
parabenizar o piquete Rancho Vô Emílio pelo belo rodeio que foi realizado neste
final de semana então parabéns a toda a equipe a todos os envolvidos. quero deixar
aqui também não posso deixar de falar aqui sobre isso que dia 14 de maio vai ter o
Encontro das Mulheres o 8º Fórum da mulher né com a palestrante Sabrina Perin
com o tema “A felicidade e bem-estar nos relacionamentos” então nós temos esses
convites eles estão as agentes de saúde acho que elas estão repassando para toda
a comunidade tem na prefeitura, no posto de saúde, quem tem alguma dúvida pode
pode ligar pode chamar via Whats só que eu peço hoje assim para as pessoas as
mulheres confirmarem Então até o dia 6 de maio confirmar presença até para ter
uma organização para lanche e tudo mais então a gente conta com a presença de
todas vai ser uma tarde bem agradável aí contamos com a presença de todas vocês
para para festejar confraternizar… tem as vacinas também do município essas que
o município adquire então em nome da secretaria eu quero deixar esse recado que
nós vamos estar entrando em contato com a gente sempre fez provavelmente essa
semana nós vamos iniciar mas sempre no sábado foi aberto também para quem
não pode vir durante a semana está fazendo a sua vacinação é a vacina do
ministério já iniciou no início do mês de abril né para pessoas de 60 anos mais com
comorbidades isso assim a gente já procurou passar para as pessoas então bem
certinho Quais as faixas etárias e os grupos que são contemplados pelo Ministério
então agora essa parte dessas vacinas são as que o município adquire mas assim
bem tranquilo que a gente que a secretaria vai estar entrando em contato e
Chamando essas pessoas eu acho que é muito importante né a gente o esporte é
vida é saúde eu acho que enquanto se pratica esporte a gente tá não está
pensando em outras coisas né o esporte é tudo de bom eu acho Airton que é
importante o que tu disse até porque hoje quando a natação o pessoal pega as
crianças também no interior e trazem até aqui a natação até o centro de convivência
onde eles podem estar usufruindo também né da natação então isso já tá sendo
feito algum tempo e tudo que a gente pode melhorar a gente tem que melhorar né O
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ARILUCIA ERTHAL SIMON
Presidente Poder Legislativo

DIOGO TOMÁS LASCH
1º Secretário do Poder Legislativo

Autenticação do documento no site https://cmlagoadostrescantos.cittatec.com.br/processo/autenticacao-documento/F4D692D7 utilizando a chave 'F4D692D7'

que o Diogo falou também Diogo eu acho que que essa parceria também vocês
tiveram ali em Brasília buscando né novamente batendo de porta em porta e se a
gente não faz isso as emendas não vem os recursos não vem Então o quê tu
comentou aqui em termos de acho que de partida a gente falando também hoje a
gente tem tem o PTB né tem Progressista aqui então que a gente possa unir forças
né e buscar porque os recursos são para comunidade e acho que isso todos aqui
Nós pensamos da mesma forma então daí fazer esse pedido especial também a
partir de semana que vem eu também vou estar na Câmara de Vereadores fora do
pelo menos um dia durante a semana atendendo as demandas é provavelmente vai
ser nas quintas-feiras depois do meu horário de expediente mas eu vou divulgar
bem certinho o horário para quem quiser falar com a presidente né que às vezes
durante meu eu trabalho ali no posto de saúde é um pouco complicado mas eu
quero abrir esse horário para comunidade também que eu acho eu acho bem
importante a gente ter essas conversas mas eu vou divulgar bem certinho né a hora
hora que vou ficar aqui na Câmara juntamente com a Dani e com a Luana também
eu não posso também deixar de parabenizar o segundo domingo de Maio Dia das
Mães eu quero deixar aqui meu meu forte meu forte abraço para todas as as mães
para todas as mulheres né deixar aqui meu meu abraço né são as mulheres
também que lutam tem a sua jornada de trabalho não é só e tem a casa tem os
filhos então que são parceiras também dos seus maridos né que eu acho que o
quanto é bonito e é importante eu digo a mulher tá andando do lado a lado né nem a
frente nem atrás mas eu acho que é esse lado a lado é esse espaço que foi
conquistado né devagarinho aos poucos e ter junto uma pessoa que nos
compreende que aceita que nos dê força então deixa aqui meu abraço para todas
as mães.” 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 16 de Maio de
2022.

