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Realizou-se no dia dezesseis de dezembro de dois mil e dezenove, às vinte
horas, na Câmara Municipal de Vereadores de Lagoa dos Três Cantos/RS, uma
sessão ordinária. A presidente convidou o Secretário para quê fizesse a chamada
dos vereadores, na qual estavam presentes todos os vereadores titulares, com
exceção da Verá.Caroline Ahlert de Oliveira. Havendo número regimental, e
invocando a proteção de Deus e pela grandeza do povo de Lagoa dos Três Cantos,
a presidente declarou aberta a pÍesente sêssâo. Ato continuo foi feita a leitura de
um trecho da Bíblia e posteriormente a leitura da Ata no.20/2019, da Sessão
Ordinária do dia dois de dezembro de 2019, que colocada em discussão, após em
votação resultou aprovada por unanimidade, Seguindo foi feita a leitura das
correspondências recebídas e expedidas. O Poder Executivo encaminhou os
seguintes projetos: Projeto de Lei no.030/2019, autoriza o Executivo Municipal a
conceder incentivo às atividades de avicultura de corte e suinocultura terminaçâo do
Município, e dá outras providências e o Projeto de Lei no.03112019, autoriza o
Poder Executivo a efetuar parcelamento de debito junto ao Ministério da
Ciência,Tecnologia, lnovações e Comunicações e dá outras providências. Na
sequência foi lido o Parecer da Comissão de Orçamento Finanças e Contas
Públicas ao Projeto de Lei no.02812019, que estima a Receita e Fixa a Despesa
do Município de Lagoa dos Três Cantos - RS para o exercício financeiro de 2020,
sendo o Parecer Favorável a sua aprovaçáo, Portaria no.02U2019, que concede
férias à Servidora Pública Gladis Schumann, Portaria n".05/2019, que concede
férias à Servidora Pública Renata Zeni e Requerimênto no'1112019, da
Vera.Caroline Ahlert de Oliveira, solicitando licenciamento dos trabalhos legislativos por

motivo de saúde. Trabalho dos Vereadores: lndicação no.í112019 da Bancada
Progressistas - lndicamos ao Poder Executivo Municipal, que através do setor
competente estude a possibilidade de passar o quartel da Brigada Militar na Avenida
Otto Radtke onde atualmente está instalado para o prédio localizado no Parque
Municipal da Lagoa, prédio este onde funciona atualmentê o laboratório de
informática e consequentemente passando este para o atual prédio que abriga o
quartel da Brigada Militar ou para o prédio onde funciona a Biblioteca Pública
Municipal e o Museu. Ao contínuo passou-se ao @
Pretendendo a Presidente fazer uso da palavra passou a Presklência ao Vice-
Presidente Ver.lvair Lavall, que assumindo a Presidência, de imediato passou a
palavra a Vef .Christiane para Íazer uso deste espaço, que inicialmente
cumprimentou a todos os presentes, e na sequencia disse que 2019, é um ano que
ficará marcado na sua história, um ano que trouxe muitas novidades, muito
aprendizado, muitas lutas, muitas conquistas, valorização e novos pensamentos, um
ano totalmente diferente do que estava acostumada, e que todos os colegas
deveriam passar na presidência do legislativo, pois sÓ assim se pode dar o devido
valor e reconhecimento a cada servidor, a cada vereador e a cada decisão que
precisa ser tomada, decisões estas que se não tivermos uma assessoria competente
participativa e colegas ao lado, seriam ainda mâis difíceis, pois são decisÕes
importantes, para o crescimento e fortalecimento da nossa comunidade, da nossa
querida Lagoa. Agradeceu a Gladis, Diretora da Câmara, a Renata, Assessora

o Ver"Julio,Jurídica, ao Ricardo Assessor de lmprensa, também a mesa
Nelvo e lvair, que sempre estiveram do seu lado, também todos os
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colegas pelo ótimo trabalho realizado nesse ano que se finda, agradeceu a cada
um por esse ano que passou, e hoje sua palavra é gratidão, gratidão aos que
depositaram seu voto, sua confiança, sua esperança em seu trabalho, gratidão mais
uma vez pelo apoio quê têve por parte dos colegas, e que estará sêmpre e
disposição do novo presidente que assumirá os trabalhos no próximo ano, deixando
a presidência dessa casa com a ceúeza de que fez o melhor, com a consciência de
um trabalho pensado e executado para cada pessoa de Lagoa dos Três Cantos, e
que em 2020 continuará a disposição de todos, pois seu trabalho é incansável, e sua
recompensa é a certeza de que juntos, conquistaremos um lugar cada vez melhor
de se viver. Reassumindo a presidência passou-se para ORDEM DO DIA:
primeiramente foi colocado em discussão após em votaçâo o Projeto de Lei
no,02812019, com o parecer da Comissão de Orçamento Finanças e Contas
Públicas, que resultou aprovado por unanimidade. Seguindo foi colocado em
discussão após em votação o Projeto de Lei no.030/20í9, que resultou aprovado
por unanimidade. Também foi colocado em discussão o Projeto de Lei
no.03í/20í9. A Presidente suspende a sessão, e na opoúunidade contando cpm a
presença do Prefeito Municipal, Senhor Dionísio Pedro Wagner, que prestou
maiores esclarecimentos pertinentes ao projeto em pauta. Reaberta a sessáo e não
havendo mais manifestação foi colocado em votação que resultou aprovado por
unanimidade. Por fim foi colocada em discussâo a lndicação no.11/20í9, não
havendo manifestação foi colocada em votação que resultou aprovada por
unanimidade. Encerrada a Ordem do dia passou-se para a êleição da Mesa
Diretora para o período legislativo de 2O2O, em conformidade com o Art.28 do
Regimento lnterno da Câmara Municipal de Vereadores e diante da apresentação de
apenas uma Chapa denominada CHAPA 0í tendo como Presidente: Ver. JULIO
CESAR BOHN(Progressistas), Vice-Presidente; VeT.AIRTON JOSÉ SCHEFFEL
(Progressistas), ío Secretário(a): Veta.CHRISTIANE CARINE JOST HARTMANN (
Progressistas) e 20 Secretário: Ver. JOÃO BACKES ( Progressistas). Ato contínuo
pas§ou-se para a votaçáo, sendo a mesma realizada por voto aberto e nominal,
iniciando pelo vereador mais idoso. Encerrada a votaçáo apresentou o seguinte
resultado: a CHAPA 01 Íicou com 08 ( oito ) votos favoráveis, portanto aprovada por
unanimidade. Ficando então eleita a @!-.,QL com os seguintes componentês:
Presidente: Ver. JULIO CESAR BOHN, Vice-Presidente: VeT.AIRTON JOSÉ
SCHEFFEL (Progressistas) 10 Secretário(a): VeTa.CHRISTIANE CARINE JOST
HARTMANN ( Progressistas) ê 2o Secretário: Ver. JOÃO BACKES (
Progressistas). ASSUNTOS GERAIS: O Ver.Airton primeiramente parabenizou o
Poder Executivo por ter atendido a indicação de incentivos financeiros às
atividades de avicultura e suinocultura, pois temos um grande retorno dessas
atividades, assim como também a atividade leiteira. Abordou também sobre uma
emenda que nosso município recebeu do Deputado Pedro Westphalen, com o apoío
do Deputado Sérgio Turra, uma emenda impositiva de duzentos e cinquenta mil
reais, para pavimentação. Falou referente ao Projeto de Lei no.031/2019, que
acabamos de aprovar, quanto a questão do parcelamento de débito junto ao
Ministério da Ciência,Tecnologia, lnovações e Comunicações, solicitando então
para que a presidente desta casa encaminhe ofício ao Poder Executivo Municipal,
solicitando cópia de toda a documentação existente no executivo, que originou tal
projeto, no sentido de prestar esclarecimentos para que tenhamos conhecimento

Disse ainda que
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não poderíamos deixar de votar este projeto, porque essa emenda que acabou de
mencionar náo seria possível receber, também porque a prefeitura entraria para o
CADIN (Cadastro lnformativo de Créditos não quitados do Setor Público Federal), é
muito importante nos sabermos o porquê, ver quem sâo os culpados, caso tiver, a
comunidade tem todo o direito de saber o motivo pelo qual o município está
pagando uma @nta no valor de cento e sessenta e cinco mil reais. Seguindo,
agradeceu a todos os colegas pela compreensâo, pois tivemos muitas divergências
de opiniões, mas com isso avançamos como vereadores , como pessoas, isso faz
parte da democracia, pois só há crescimento quando há divergências de opiniÕes,
mas sempre em prol da nossa comunidade. Também convidou a todos para
participarem da Assembléia da Associação AGAF Trescantense de Futsal, que será
realizada no dia dezoito de dezêmbro , ás vinte horas, no anexo do ginásio. Por fim,
desejou a todos um natal repleto de saúde, paz, alegria, e que 2020 seja repleto de
realizações. O Ver.lvair agradeceu à presidente por ter mandado confeccionar o
novo Regimento Interno da nossa câmara, regimento este que foi elaborado no seu
mandato, também desejou muito sucesso a nova mesa diretora. A Presidente
agradeceu o apoio de todos, disse ainda que foi um ano de muitos desafios e novas
experiências, desejou ao colega Julio muito sucêsso^ Parabenizou a Administração
pelo último evento, realizado no último domingo, ainda convidou a todos para as
festividades natalina e também para inauguração da passarela da lagoa, no
próximo domingo, dia vinte e dois, às vinte horas. Nada mais havendo para tratar,
agradeceu a proteção de Deus em nome do povo de Lagoa dos Três Cantos, e deu
por encerrada a presente sessão. Convocou todos os vereadores para a próxima
Sessão Ordinária a realizar-se no dia 02 de março de 2O2Q mesmo local e
horário. Sala das Sessõês, 16 de dezembro de 2019.
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