
ATA Nº 672 DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, DA 7ª LEGISLATURA, REALIZADA EM 28 DE 

DEZEMBRO DE 2018. 

Aos vinte e oito dias do mês de dezembro de dois mil e dezoito, às treze horas e trinta minutos a Presidente 

Marli deu início a sessão extraordinária, invocando a proteção de Deus, saudando a todos os presentes, 

destacando a ausência dos Vereadores Jacó e João Vitor. De imediato a Assessora iniciou a leitura da Ordem 

do Dia: Ofício Nº 170/2018. Convocação do Executivo para Sessão Extraordinária. Projeto Nº 99/2018. Altera 

a redação do item II, do Anexo IV, da Lei Municipal nº 258, de 22 de dezembro de 1999, que institui o Código 

Tributário do Município, consolida a Legislação Tributária, e dá outras providências. A Comissão de 

Orçamento e Tomada de Contas e o Parecer Jurídico foram favoráveis. Em votação o regime de urgência foi 

aprovado por todos. Em discussão Júnior declarou que esta alteração de lei estimulará o comercio local, mas 

acha a taxa instituída muito alta para estas pessoas que querem trazer algo que não tenha no Município, assim 

o comercio local deveria investir e fazer algo diferente para a população usufruir, já que foi um pedido deles 

para aumentar a taxa. Em seguida o projeto foi aprovado por unanimidade. Após a Presidente desejou um Feliz 

Ano Novo a todos e convocou para a próxima sessão ordinária no dia 06 de fevereiro de dois mil e dezenove, 

quarta-feira, às vinte horas e agradeceu a presença de todos encerrando a sessão. Não havendo mais nada a 

declarar, foi lavrada a presente ata que após lida e discutida será assinada pelos vereadores presentes. Sala de 

Sessões em vinte e oito de dezembro de dois mil e dezoito. 

 

ATA Nº 673 DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, DA 7ª LEGISLATURA, REALIZADA EM 11 DE 

JANEIRO DE 2019. 

Aos onze dias do mês de janeiro de dois mil e dezenove, às quatorze horas a Presidente Marli deu início a 

sessão extraordinária, invocando a proteção de Deus, saudando a todos os presentes, destacando a ausência 

dos Vereadores Júnior e Ari. De imediato a Assessora iniciou a leitura da Ordem do Dia: Ofício Nº 03/2019. 

Convocação do Executivo para Sessão Extraordinária. Projeto Nº 01/2019. Autoriza a convocação de 

professores, em regime suplementar, de acordo com o artigo 26 da Lei Nº 377/2002, e dá outras providências. 

A Comissão de Pareceres destacou-se favorável. Em discussão, João Vitor salientou que é um projeto bem 

importante, assim iniciando o ano letivo com todos os professores contratados. Seguidamente o projeto foi 

aprovado por unanimidade. Projeto Nº 02/2019. Determina novo Salário Básico Mensal para os Empregos 

Públicos de Agentes Comunitários de Saúde – PACS, de que trata o artigo 1º, da Lei Municipal nº 620, de 16 

de dezembro de 2006, e dá outras providências. A Comissão de Pareceres destacou-se favorável. Em discussão, 

Rogério declarou que é uma mudança para igualar o salário dos agentes com a lei federal. Após o projeto foi 

aprovado por unanimidade. Projeto Nº 03/2019. Prorroga a autorização para a contratação emergencial de 

tesoureiro, de que trata a Lei Municipal nº 1.428, de 07 de dezembro de 2017. A Comissão de Pareceres 

destacou-se favorável. Em discussão, Marcelo salientou que o tesoureiro já estava trabalhando um ano e assim 

será renovado o contrato para mais um ano. Após o projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto Nº 04/2019. 

Autoriza a abertura de Crédito Especial para a Secretaria Municipal da Indústria, Comércio, Agricultura e 

Meio Ambiente, visando aquisição de equipamentos para a patrulha agrícola, e dá outras providências. A 

Comissão de Pareceres destacou-se favorável. Em discussão, Rogério falou que este projeto já veio no ano 

anterior mas que não deu tempo de empenhar assim tendo que vir novamente este ano. Seguidamente o projeto 

foi aprovado por unanimidade. Projeto Nº 05/2019. Autoriza a concessão de ressarcimento de valores para 

construção e reforma de unidades habitacionais de pessoas carentes, com recursos do Fundo Municipal da 

Habitação e Saneamento. A Comissão de Pareceres destacou-se favorável. Em discussão, Jura declarou que 

este projeto são para pessoas que vão construir e reformar suas residências. Em seguida o projeto foi aprovado 

por unanimidade. Após a Presidente convocou para a próxima sessão ordinária no dia 06 de fevereiro de dois 

mil e dezenove, quarta-feira, às vinte horas e agradeceu a presença de todos encerrando a sessão. Não havendo 

mais nada a declarar, foi lavrada a presente ata que após lida e discutida será assinada pelos vereadores 

presentes. Sala de Sessões em onze de janeiro de dois mil e dezenove. 



ATA Nº 674 DA SESSÃO ORDINÁRIA, DA 7ª LEGISLATURA, REALIZADA EM 06 DE 

FEVEREIRO DE 2019. 

Aos seis dias do mês de fevereiro de dois mil e dezenove, às vinte horas a Presidente Marli deu início a 

sessão ordinária, invocando a proteção de Deus, saudando a todos os presentes. Feita a leitura das atas das 

sessões ordinária e extraordinárias anteriores, as mesmas foram aprovadas por unanimidade. Após as 

inscrições para a Tribuna, a Assessora iniciou a leitura da Ordem do Dia: Projeto Nº 12/2019. Autoriza a 

contratação de servente auxiliar de serviços gerais, para atender necessidade excepcional e temporária, e dá 

outras providências. A Comissão de Pareceres destacou-se a favor. Em votação o regime de urgência foi 

aprovado por todos. Em discussão João Vitor colocou que esta contratação é devido a servidora atuante estar 

de licença prêmio, e a demanda ser grande no seu setor. Após o projeto foi aprovado por unanimidade. 

Projeto Nº 06/2019. Altera a nomenclatura do cargo de Monitor da Educação Infantil, criado pela Lei nº 

1.153, de 10 de abril de 2014, e dá outras providências. A Comissão de Pareceres manifestou-se favorável. 

Em discussão, Rogério declarou que é somente uma mudança de nome para que o monitor possa também 

atender crianças maiores. Em seguida o projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto Nº 07/2019. Altera a 

redação dos incisos I e II, do art. 39, da Lei Municipal nº 377, de 11 de outubro de 2002, que estabelece o 

Plano de Carreira do Magistério Público Municipal, e dá outras providências. A Comissão de Pareceres 

manifestou-se a favor. Em discussão, João Vitor destacou que esta alteração é para contratação de 

professores pela quantia de horas que se é necessário, e anteriormente era somente para 22 horas, assim 

acarretando em economia para a Secretaria. Após o projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto Nº 

08/2019. Institui o uso de uniformes padronizados nas escolas públicas da rede municipal de ensino, e dá 

outras providências. A Comissão de Pareceres manifestou-se favorável. Em discussão, Marcelo salientou 

que este projeto é simples, e ajuda bastante os pais com a compra de uniformes na volta as aulas. Em seguida 

o projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto Nº 09/2019. Inclui e altera incisos, do art. 112, da Lei 

Municipal nº 003, de 04 de janeiro de 1993, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos do 

município, e dá outras providências. A Comissão de Pareceres manifestou-se a favor. Em discussão, Junior 

declarou que a alteração é bem-vinda, assim os servidores poderão faltar mais de uma vez no ano para doar 

sangue, bem como amparar a família em caso de falecimento da sogra ou do sogro e também para prestarem 

vestibular, assim ampliando seu conhecimento e melhor atendimento aos munícipes. Após o projeto foi 

aprovado por unanimidade. Projeto Nº 10/2019. Autoriza a abertura de crédito especial para os encargos 

especiais do município, visando parcerias com entidades tradicionalistas, e dá outras providências. A 

Comissão de Pareceres manifestou-se favorável. Em discussão, Jura colocou que este projeto é para 

incentivar o tradicionalismo no município, onde parte do montante será gasto na semana tradicionalista. Em 

seguida o projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto Nº 11/2019. Autoriza a abertura de crédito especial 

para a Secretaria Municipal da Educação, Desporto, Cultural e Turismo, visando a manutenção e o 

desenvolvimento do ensino fundamental e da educação infantil, e dá outras providências. A Comissão de 

Pareceres manifestou-se a favor. Em discussão, Rogério declarou que este recurso sobrou do ano passado e o 

Executivo pede a autorização para utilizar este na compra de materiais para as escolas. Após o projeto foi 

aprovado por unanimidade. Projeto Nº 13/2019. Autoriza a abertura de crédito especial para as Secretarias 

Municipais da Educação, Desporto, Cultura e Turismo e Saúde e Assistência Social, visando a manutenção 

das atividades do Centro Cultural, do Conselho Tutelar e de ações socioassistenciais básicas, e dá outras 

providências. A Comissão de Pareceres manifestou-se favorável. Em discussão, Junior salientou que será 

trocado os ares-condicionados no Posto de Saúde, assim por consequência serão instalados nos 

estabelecimentos onde não tem, melhorando o bem estar da população e de quem trabalha. Celso 

complementou que deveria se fazer reparos no prédio do centro cultural. Seguidamente o projeto foi 

aprovado por unanimidade. Indicação Nº 01/2019. Do Vereador Rogério juntamente com a Bancada do PP, 

indicando ao Poder Executivo, juntamente com a Secretaria de Obras, veja a possibilidade de prosseguir com 

o calçamento na Rua Júlio de Castilhos até o Cemitério da Cidade Baixa. Em discussão, Rogério salientou 

que esta indicação é um pedido de vários munícipes, facilitando em dias de velórios. Celso colocou que foi 



feito a mais de 4 anos uma indicação para fazer o calçamento até no cemitério da cidade alta e até hoje não 

foi feito. Rogério complementou que em conversa com o prefeito, este garantiu que esse ano vai fazer o 

calçamento.  Em seguida a indicação foi aprovada por unanimidade. Indicação Nº 02/2019. Do Vereador 

Marcelo Lassig juntamente com a Bancada do MDB, indicando que o Poder Executivo juntamente com a 

Secretaria de Obras e Viação, veja a possibilidade de colocar placas de sinalização na estrada de acesso a 

empresa Oleoplan. Em discussão, Marcelo falou que é uma indicação simples, sendo um pedido de várias 

pessoas para colocar as placas de sinalização neste cruzamento de acesso a casa de Alexandre Scariot e que 

sobe nas terras do Paulo DallPizzol, assim evitando acidentes. Seguidamente a indicação foi aprovada por 

unanimidade. Ofício Nº 10/2019. Do Executivo Municipal, sobre a cedência de sala para instalação do 

Conselho Tutelar. Aberto espaço para considerações, os vereadores manifestaram-se favoráveis a cedência 

do espaço. Posteriormente a presidente parabenizou os Vereadores Júnior, João Vitor, Marcelo e a Suplente 

Nega pela passagem dos seus aniversários no mês de fevereiro e convocou para a próxima sessão ordinária 

no dia 20 de fevereiro de dois mil e dezenove, quarta-feira, às dezenove horas e agradeceu a presença de 

todos encerrando a sessão. Não havendo mais nada a declarar, foi lavrada a presente ata que após lida e 

discutida será assinada pelos vereadores presentes. Sala de Sessões em seis de fevereiro de dois mil e 

dezenove. 

ATA Nº 675 DA SESSÃO ORDINÁRIA, DA 7ª LEGISLATURA, REALIZADA EM 20 DE 

FEVEREIRO DE 2019. 

Aos vinte dias do mês de fevereiro de dois mil e dezenove, às dezenove horas a Presidente Marli deu início a 

sessão ordinária, invocando a proteção de Deus, saudando a todos os presentes, destacando a ausência do 

Vereador João Vitor. Feita a leitura da ata da sessão ordinária anterior, a mesma foi aprovada por unanimidade. 

Após as inscrições para a Tribuna, a Assessora iniciou a leitura da Ordem do Dia: Projeto Nº 14/2019. 

Autoriza a abertura de Crédito Suplementar para a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, 

visando contratação da empresa que realizará o concurso público, e dá outras providências. A Comissão de 

Pareceres destacou-se a favor. Em discussão Júnior salientou que será aberto crédito para contratação de 

empresa que fará o concurso público, assim trabalhando dentro da legalidade e ajudando o município na 

contratação de funcionários qualificados. Após o projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto Nº 15/2019. 

Autoriza a abertura de Crédito Suplementar para os encargos especiais do município, visando firmatura de 

parceria com associação de universitários, e dá outras providências. A Comissão de Pareceres manifestou-se 

favorável. Em discussão, Júnior declarou que é uma suplementação de valor para ajudar os universitários no 

transporte, assim mantendo essas pessoas no município. Marcelo falou que é um projeto muito bom, 

incentivando cada vez mais as pessoas a buscar conhecimento, falou que este valor é muito baixo, onde deveria 

ser gratuito o transporte, ou aumentar o valor do repasse, bem como auxiliar os universitários que vão com 

carro próprio, pois a Prefeitura tem condições de ajudar mais. Em seguida o projeto foi aprovado por 

unanimidade. Projeto Nº 16/2019. Institui a Campanha Troca Notas 2019 – LEGAL É COM NOTA FISCAL 

- visando a valorização e a compra junto ao comércio local, bem como, autoriza e institui a premiação e dá 

outras providências. A Comissão de Pareceres manifestou-se a favor. Em discussão, Rogério declarou que este 

projeto é para incentivar as pessoas a comprarem no Município, assim aumentando a arrecadação. Em seguida 

o projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto Nº 18/2019. Autoriza concessão de incentivo para o produtor 

rural Dair Jung, diante de investimentos na bacia leiteira, e dá outras providências. A Comissão de Pareceres 

manifestou-se a favor. Em discussão, Marcelo salientou a importância dos incentivos para os produtores, assim 

melhorando as suas propriedades e ajudando no crescimento do Município. Após o projeto foi aprovado por 

unanimidade. Projeto Nº 19/2019. Autoriza concessão de incentivo para os produtores rurais Amarildo 

Sanzovo e José Antônio Centofante, diante de investimentos na bacia leiteira, e dá outras providências.  A 

Comissão de Pareceres manifestou-se favorável. Em discussão, Rogério declarou que este projeto é muito 

importante para arrecadar recursos para o município, parabenizou as famílias pela coragem de investir. Junior 

parabenizou as famílias que vão investir em suas propriedades, melhorando assim a renda, e a qualidade do 



produto entregue. Celso salientou que são proprietários muitos corajosos, parabenizou as famílias pelos 

investimentos e ao Poder Executivo pelo incentivo. Em seguida o projeto foi aprovado por unanimidade. 

Indicação Nº 03/2019. Do Vereador Marcelo Lassig juntamente com a Bancada do MDB, pedindo ao Poder 

Executivo Municipal que faça o cascalhamento da estrada que dá acesso a Comunidade de Anita Garibaldi, 

na divisa do Município de Charrua com Floriano Peixoto, na Comunidade de Linha Perondi. Em discussão, 

Marcelo declarou que é um pedido das pessoas que morram e trafegam naquela estrada, devido as suas 

condições, pediu também que a secretaria de obras faça o cascalhamento do “passo” que dá acesso ao 

município de Sananduva. Seguidamente a indicação foi aprovada por unanimidade. Após a Presidente 

declarou que o Projeto Nº 17/2019, ficaria em pauta para a próxima sessão, e convidou a todos os vereadores 

e a população para as festividades de comemoração aos 27 anos do nosso município, a programação se inicia 

no dia 07 e se estende até o dia 20 de março, lembrou aos vereadores que no dia 13 às 9 horas na prefeitura 

haverá o hasteamento das bandeiras a cargo dos representantes da Câmara. Posteriormente a presidente 

agradeceu ao Almir Rosa pela troca das lâmpadas na sala da Câmara e convocou para a próxima sessão 

ordinária no dia 13 de março de dois mil e dezenove, quarta-feira, às dezenove horas e agradeceu a presença 

de todos encerrando a sessão. Não havendo mais nada a declarar, foi lavrada a presente ata que após lida e 

discutida será assinada pelos vereadores presentes. Sala de Sessões em vinte de fevereiro de dois mil e 

dezenove. 

ATA Nº 676 DA SESSÃO ORDINÁRIA, DA 7ª LEGISLATURA, REALIZADA EM 13 DE MARÇO 

DE 2019. 

Aos treze dias do mês de março de dois mil e dezenove, às dezenove horas a Presidente Marli deu início a 

sessão ordinária, invocando a proteção de Deus, saudando a todos os presentes, em especial ao Radialista 

Diogo e as pessoas que estavam assistindo pelo Facebook. Feita a leitura da ata da sessão ordinária anterior, a 

mesma foi aprovada por unanimidade. Após as inscrições para a Tribuna, a Assessora iniciou a leitura da 

Ordem do Dia: Ofício Nº 36/2019. Complementação da Mensagem Nº 88/2018. Projeto Nº 21/2019. Autoriza 

a contratação de fiscal sanitário e ambiental, para atender necessidade excepcional e temporária, e dá outras 

providências. A Comissão de Pareceres destacou-se a favor. Em votação o regime de urgência foi aprovado 

por todos. Em discussão João Vitor declarou que esta contratação é devido o contrato com a atual servidora 

ter vencido, assim tendo que ser feito novamente o processo seletivo. Após o projeto foi aprovado por 

unanimidade. Projeto Nº 22/2019. Altera a redação do caput do art. 2º, da Lei Municipal nº 1.549, de 21 de 

fevereiro de 2019, e dá outras providências. A Comissão de Pareceres manifestou-se favorável. Em votação o 

regime de urgência foi aprovado por todos. Em discussão Marcelo salientou que é somente uma alteração para 

ajustar o projeto com a finalidade da obra e com a quantidade de tesouras presentes. Em seguida o projeto foi 

aprovado por unanimidade. Projeto Nº 23/2019. Autoriza a convocação de professores em regime 

suplementar, de acordo com o artigo 26 da Lei Municipal 377/2002, e dá outras providências. A Comissão de 

Pareceres manifestou-se a favor. Em votação o regime de urgência foi aprovado por todos. Em discussão, 

Júnior destacou que a necessidade de contratação é para as matérias de física e química, mas como nenhum 

professor da banca assumiu será necessário convocar professores de matemática já atuantes para dar estas 

matérias. Em seguida o projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto Nº 25/2019. Autoriza a abertura de 

crédito especial para a Secretaria Municipal da Saúde e Assistência Social, visando aplicação do piso fixo de 

vigilância em saúde, e dá outras providências. A Comissão de Pareceres manifestou-se a favor. Em votação o 

regime de urgência foi aprovado por todos. Em discussão, Rogério salientou que este valor veio para o 

município para ajudar na conscientização das pessoas sobre o combate do mosquito da dengue. Após o projeto 

foi aprovado por unanimidade. Projeto Nº 20/2019. Revoga o art. 35, da Lei Municipal nº 377, de 11 de 

outubro de 2002, que estabelece o Plano de Carreira do Magistério Público Municipal, e dá outras 

providências. A Comissão de Pareceres manifestou-se favorável. Em discussão, Júnior declarou que é a 

revogação da lei que concede 30% de auxílio a professores com habilitação especifica e que estejam exercendo 

atividades com classe especial, colocou que o plano de carreira do magistério está sendo readequado e que até 



hoje nenhum professor recebeu esta remuneração extra. Em seguida o projeto foi aprovado por unanimidade. 

Projeto Nº 24/2019. Altera padrão de vencimento do cargo de Assessor do Secretário Municipal da Fazenda, 

e dá outras providências. A Comissão de Pareceres manifestou-se a favor. Em discussão, João Vitor falou que 

este projeto é simples, pois a funcionária em questão será somente trocada de secretaria devido a denúncia de 

desvio de função, e será ajustado o salário com o que ela já recebia na outra secretaria. Marcelo complementou 

que esteve olhando o portal da transparência e não há ninguém assumindo o cargo de assessor do secretário 

da fazenda, assim esta pessoa vai ser contratada e terá um aumento no seu salário. Junior colocou que este 

cargo está criado mas que não tem ninguém assumindo, assim será só trocada a funcionária de secretaria 

igualando o salário para que ela não ganhe menos e continue fazendo o mesmo serviço. Em seguida o projeto 

foi aprovado por unanimidade. Após a Presidente declarou que os Projetos Nº 17, 26, 27 e 28 ficariam em 

pauta para a próxima sessão, convidou a todos para as festividades do aniversário do Município e para a Festa 

na Comunidade de São Roque no dia 24 de março e parabenizou a servidora Ivane pela passagem do seu 

aniversário, convocou para a próxima sessão ordinária no dia 27 de março de dois mil e dezenove, quarta-

feira, às dezenove horas e agradeceu a presença de todos encerrando a sessão. Não havendo mais nada a 

declarar, foi lavrada a presente ata que após lida e discutida será assinada pelos vereadores presentes. Sala de 

Sessões em treze de março de dois mil e dezenove. 

ATA Nº 677 DA SESSÃO ORDINÁRIA, DA 7ª LEGISLATURA, REALIZADA EM 27 DE MARÇO 

DE 2019. 

Aos vinte e sete dias do mês de março de dois mil e dezenove, às dezenove horas a Presidente Marli deu início 

a sessão ordinária, invocando a proteção de Deus, saudando a todos os presentes. Feita a leitura da ata da 

sessão ordinária anterior, a mesma foi aprovada por unanimidade. Após as inscrições para a Tribuna, a 

Assessora iniciou a leitura da Ordem do Dia: Projeto Nº 32/2019. Autoriza a abertura de crédito suplementar 

para a Secretaria Municipal da Educação, Desporto, Cultura e Turismo, visando pagamento de despesas de 

exercício anterior, e dá outras providências. A Comissão de Pareceres destacou-se favorável. Em votação o 

regime de urgência foi aprovado por todos. Em discussão, Rogério declarou que a servidora em questão entrou 

na justiça, assim o Município tem que pagar pelo tempo em que ela esteve afastada do seu serviço. Em votação, 

o projeto foi aprovado por unanimidade.  Projeto Nº 17/2019. Estabelece a Política Municipal de Saneamento 

Básico do Município de Charrua/RS, e outras providências. A Comissão de Pareceres destacou-se a favor. Em 

votação o projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto Nº 26/2019. Autoriza a abertura de Crédito Especial 

para a Secretaria Municipal da Educação, Desporto, Cultura e Turismo, visando aplicação dos recursos do 

FUNDEB, e dá outras providências. A Comissão de Pareceres manifestou-se favorável. Em discussão Júnior 

salientou que este projeto vem com o intuito de que o valor destinado para o município possa ser utilizado 

para compra de equipamentos e manutenção das escolas. Em seguida o projeto foi aprovado por unanimidade. 

Projeto Nº 27/2019. Autoriza a abertura de Crédito Especial para a Secretaria Municipal da Educação, 

Desporto, Cultura e Turismo, visando aplicação dos recursos do salário educação, e dá outras providências. A 

Comissão de Pareceres manifestou-se a favor. Em discussão, Júnior falou que este valor é bem-vindo, onde a 

administração fará bom uso deste com os alunos e com as escolas. Em seguida o projeto foi aprovado por 

unanimidade. Projeto Nº 28/2019. Autoriza a abertura de Crédito Suplementar para a Secretaria Municipal da 

Educação, Desporto, Cultura e Turismo, visando incentivo ao desporto amador, e dá outras providências. A 

Comissão de Pareceres manifestou-se a favor. Em discussão, João falou que esta abertura de crédito é para 

ajudar os times que vão representar o município no campeonato regional de futebol. Após o projeto foi 

aprovado por unanimidade.  Projeto Nº 29/2019. Autoriza concessão de incentivo para o produtor rural 

Benildo Daronch, diante de investimentos na bacia leiteira, e dá outras providências. A Comissão de Pareceres 

manifestou-se favorável. Em discussão, Jura declarou que é um incentivo para o produtor melhorar a sua 

propriedade com a construção de um pavilhão para armazenamento de grãos e comida para o rebanho de gado 

leiteiro. Em seguida o projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto Nº 30/2019. Autoriza concessão de 

incentivo para o produtor rural Antônio Sabedot, diante de investimentos na bacia leiteira, e dá outras 



providências. A Comissão de Pareceres manifestou-se a favor. Em discussão, João parabenizou o produtor 

pela coragem de investir, melhorando cada vez mais a sua propriedade. Seguidamente o projeto foi aprovado 

por unanimidade. Projeto Nº 31/2019. Autoriza a concessão de ressarcimento de valores para construção e 

reforma de unidades habitacionais de pessoas carentes, com recursos do Fundo Municipal da Habitação e 

Saneamento. A Comissão de Pareceres manifestou-se a favor. Em discussão, Jura destacou que são auxílios 

para as pessoas que vão construir ou reformar suas casa, totalizando a quantia de 8 pessoas, onde as avaliações 

são feitas pela assistência social. Em seguida o projeto foi aprovado por unanimidade. Após a Presidente 

convocou para a próxima sessão ordinária no dia 10 de abril de dois mil e dezenove, quarta-feira, às dezenove 

horas e agradeceu a presença de todos encerrando a sessão. Não havendo mais nada a declarar, foi lavrada a 

presente ata que após lida e discutida será assinada pelos vereadores presentes. Sala de Sessões em vinte e sete 

de março de dois mil e dezenove. 

 

ATA Nº 678 DA SESSÃO ORDINÁRIA, DA 7ª LEGISLATURA, REALIZADA EM 10 DE ABRIL DE 

2019. 

Aos dez dias do mês de abril de dois mil e dezenove, às dezenove horas a Presidente Marli deu início a sessão 

ordinária, invocando a proteção de Deus, saudando a todos os presentes. Feita a leitura da ata da sessão 

ordinária anterior, a mesma foi aprovada por unanimidade. Após as inscrições para a Tribuna, a Assessora 

iniciou a leitura da Ordem do Dia: Projeto Nº 33/2019. Autoriza o Poder Executivo Municipal a doar bem 

móvel inservível, e dá outras providências. A Comissão de Pareceres e o Parecer Jurídico destacaram-se 

favoráveis. Em votação o regime de urgência foi aprovado por todos. Em discussão, Ari declarou que este 

projeto vem a benefício da comunidade indígena, agradeceu ao Prefeito em nome de toda a comunidade pela 

doação e convidou para a festa do dia do índio, no dia 21 de abril. Em votação, o projeto foi aprovado por 

unanimidade. Após a Presidente convidou para a festa na Comunidade de Linha das Pedras Baixas no domingo 

dia 14 de abril. Parabenizou a toda comunidade indígena em especial os vereadores pela passagem do dia do 

índio e convocou para a próxima sessão ordinária no dia 24 de abril de dois mil e dezenove, quarta-feira, às 

dezenove horas e agradeceu a presença de todos encerrando a sessão. Não havendo mais nada a declarar, foi 

lavrada a presente ata que após lida e discutida será assinada pelos vereadores presentes. Sala de Sessões em 

dez de abril de dois mil e dezenove. 

 

ATA Nº 679 DA SESSÃO ORDINÁRIA, DA 7ª LEGISLATURA, REALIZADA EM 24 DE ABRIL DE 

2019. 

Aos vinte e quatro dias do mês de abril de dois mil e dezenove, às dezenove horas a Presidente Marli deu 

início a sessão ordinária, invocando a proteção de Deus, saudando a todos os presentes. Feita a leitura da ata 

da sessão ordinária anterior, a mesma foi aprovada por unanimidade. Após as inscrições para a Tribuna, a 

Assessora iniciou a leitura da Ordem do Dia: Projeto Nº 34/2019. Estabelece calendário para pagamento do 

IPTU relativo ao exercício de 2019 e dá outras providências. A Comissão de Pareceres destacou-se favorável. 

Em votação o regime de urgência foi aprovado por todos. Em discussão, Rogério declarou que este projeto é 

uma atualização do IPTU para este ano, declarou-se favorável. Em votação, o projeto foi aprovado por 

unanimidade. Projeto Nº 38/2019. Dispõe sobre o reajuste e a valorização dos vencimentos dos Servidores 

Municipais. A Comissão de Pareceres destacou-se favorável. Em votação o regime de urgência foi aprovado 

por todos. Em discussão, João Vitor salientou que este projeto era muito esperado pelos servidores, declarou 

que o percentual não pode ser maior pois os médicos foram inclusos na folha de pagamento assim aumentando 

muito. Avelino falou que este percentual é pouco comparando com os da gestão anterior, onde em seu ver tem 

muita contratação de funcionários, declarou-se contrário a este percentual. Ato continuo o projeto foi aprovado 

com 6 votos a favor e 2 contrários. Projeto Legislativo Nº 01/2019. Concede reajuste aos vencimentos dos 

servidores da Câmara Municipal de Vereadores, e aos subsídios dos vereadores, prefeito, vice-prefeito e 

secretários municipais. Em votação o regime de urgência foi aprovado por todos. Em discussão, João Vitor 



declarou que este projeto é um complemento do projeto anterior, colocou que nos anos anteriores os vereadores 

abriram mão do reajuste, e complementando o projeto 38, falou que comparando os dados da gestão anterior 

com a gestão recente o número de funcionários diminuiu, porém foram inclusos os médicos na folha de 

pagamento e o percentual de aumento também depende da arrecadação do município, sendo que está decaindo 

cada vez mais. Seguidamente o projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto Nº 35/2019. Autoriza a 

abertura de Crédito Suplementar para a Secretaria Municipal de Obras e Viação, visando execução de reforma 

e construção de pontes, pontilhões e bueiros, e dá outras providências. A Comissão de Pareceres destacou-se 

favorável. Em discussão, Júnior falou que será feito o alargamento da ponte na Linha Daronch, na qual houve 

a Indicação do Vereador Rogério sobre esta ponte, parabenizou a administração pelas condições das estradas 

e pediu que continue assim. Avelino complementou que vê a necessidade de alargar as pontes e as estradas, 

declarando que o Município está no caminho certo, manifestou-se favorável. Em seguida o projeto foi 

aprovado por unanimidade. Projeto Nº 36/2019. Cria a Ouvidoria Municipal, e dá outras providências. A 

Comissão de Pareceres destacou-se favorável. Em discussão, Júnior declarou que fica espantado pois o 

Município ocupa a sexta posição perante o estado em denúncias, mas que vendo pelo lado positivo, as 

denúncias não deixam a administração a fazer serviços fora das leis. Avelino pediu se será contratada a pessoa 

que vai ficar responsável pela ouvidoria. Em resposta ao Vereador Avelino a Presidente colocou que será uma 

pessoa que já está trabalhando que fará este serviço e sem aumento no seu salário. Seguidamente o projeto foi 

aprovado por unanimidade. Projeto Nº 37/2019. Autoriza a concessão de ressarcimento de valores para 

construção e reforma de unidades habitacionais de pessoas carentes, com recursos do Fundo Municipal da 

Habitação e Saneamento. A comissão de pareceres destacou-se favorável. Em discussão, Jura declarou que 

estas pessoas são carentes e precisam da ajuda do Município para construir as suas casas, totalizando 8 

famílias. Ato continuo o projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto Nº 39/2019. Altera o artigo 2º, da Lei 

Municipal nº 1.253, de 21 de maio de 2015, que regulamenta, no âmbito municipal, o vale alimentação, e dá 

outras providências. A Comissão de Pareceres destacou-se favorável. Em discussão, João Vitor colocou que é 

um reajuste de 20% no vale, mas que nos próximos meses o Prefeito garantiu que vai aumentar mais o vale 

passando para R$ 200,00 reais. Em seguida o projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto Legislativo Nº 

02/2019. Altera o artigo 2º, da Lei Municipal nº 1.255, de 21 de maio de 2015, que regulamenta, no âmbito do 

Legislativo Municipal, o vale alimentação, e dá outras providências. Em discussão, João Vitor colocou que 

este projeto é para que os funcionários do legislativo e os secretários municipais também recebam o aumento 

no vale alimentação. Avelino declarou que se fosse colocado um pouco mais de percentual no reajuste do 

salário chegaria ao valor recebido no vale. A seguir o projeto foi aprovado por unanimidade. Após a Presidente 

convidou para o Baile da Invernada Artística do CTG no dia 03 de maio, e para a festa na Comunidade de 

Linha das Pedras Altas no dia 05 de maio. E convocou para a próxima sessão ordinária no dia 15 de maio de 

dois mil e dezenove, quarta-feira, às dezenove horas e agradeceu a presença de todos encerrando a sessão. Não 

havendo mais nada a declarar, foi lavrada a presente ata que após lida e discutida será assinada pelos 

vereadores presentes. Sala de Sessões em vinte e quatro de abril de dois mil e dezenove. 

ATA Nº 680 DA SESSÃO ORDINÁRIA, DA 7ª LEGISLATURA, REALIZADA EM 15 DE MAIO DE 

2019. 

Aos quinze dias do mês de maio de dois mil e dezenove, às dezenove horas a Presidente Marli deu início a 

sessão ordinária, invocando a proteção de Deus, saudando a todos os presentes. Feita a leitura da ata da sessão 

ordinária anterior, a mesma foi aprovada por unanimidade. Após as inscrições para a Tribuna, a Assessora 

iniciou a leitura da Ordem do Dia: Projeto Nº 40/2019. Autoriza a abertura de crédito especial para a Secretaria 

Municipal da Saúde e Assistência Social, visando desenvolvimento de projeto com animais domésticos. A 

Comissão de Pareceres destacou-se favorável. Em discussão, Rogério colocou que este projeto é para iniciar 

o tratamento dos cachorros na reserva, para melhor qualidade da saúde dos indígenas, destacou-se favorável. 

Em seguida o projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto Nº 41/2019. Autoriza a abertura de crédito 

suplementar para a Secretaria Municipal de Obras e Viação, visando aquisição de equipamento para abertura 



e conservação de estradas municipais rurais e melhorias no sistema de iluminação pública, e dá outras 

providências. A Comissão de Pareceres destacou-se favorável. Em discussão, João Vitor salientou que este 

projeto é para compra de uma roçadeira hidráulica para ajudar na limpeza e alargamento das estradas, e na 

compra de lâmpadas de LED, para melhor iluminação e economia de luz, sendo instaladas desde o perímetro 

urbano da cidade baixa até a mecânica do Kiko na cidade alta. Marcelo falou que este projeto é muito bom, 

mas que o valor é muito alto para trocar as lâmpadas, pedindo para que seja revisto o valor. Júnior 

complementou que esta roçadeira será adquirida para melhorar cada vez mais as estradas, quanto as lâmpadas 

de LED o valor é alto mesmo, porém o custo benefício é melhor na questão de durabilidade, economia de 

energia e a cidade fica cada vez mais bonita e melhor para trafegar. Seguidamente o projeto foi aprovado por 

todos. Após a Presidente parabenizou o Vereador Jacó e a Assessora Jurídica Júlia pela passagem dos seus 

aniversários. E convocou para a próxima sessão ordinária no dia 22 de maio de dois mil e dezenove, quarta-

feira, às dezenove horas e agradeceu a presença de todos encerrando a sessão. Não havendo mais nada a 

declarar, foi lavrada a presente ata que após lida e discutida será assinada pelos vereadores presentes. Sala de 

Sessões em quinze de maio de dois mil e dezenove. 

ATA Nº 681 DA SESSÃO ORDINÁRIA, DA 7ª LEGISLATURA, REALIZADA EM 22 DE MAIO DE 

2019. 

Aos vinte e dois dias do mês de maio de dois mil e dezenove, às dezenove horas a Presidente Marli deu início 

a sessão ordinária, invocando a proteção de Deus, saudando a todos os presentes. Feita a leitura da ata da 

sessão ordinária anterior, a mesma foi aprovada por unanimidade. Após as inscrições para a Tribuna, a 

Assessora iniciou a leitura da Ordem do Dia: Projeto Nº 42/2019. Autoriza a concessão de ressarcimento de 

valores para construção e reforma de unidades habitacionais de pessoas carentes, com recursos do Fundo 

Municipal da Habitação e Saneamento. A Comissão de Pareceres destacou-se favorável. Em discussão, Jura 

colocou que este projeto é para ajudar 9 famílias carentes na construção e reforma de suas casas, sendo 7 

famílias indígenas. Ari declarou que fica feliz com este projeto, pois toda ajuda é muito importante, pediu 

explicações sobre o projeto das 35 casas de alvenaria, que era para estar prontas ano passado. Junior 

complementou que este projeto era feito através da Crehnor, onde houve a fusão com a atual Cresol que 

assumiu o projeto, e segundo o gerente da unidade de Charrua, este projeto está sendo ajustado para dar 

continuidade na construção das casas. Em seguida o projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto Nº 

43/2019. Autoriza a abertura de Crédito Especial para a Secretaria Municipal da Saúde e Assistência Social, 

visando pagamento de pessoal civil e aquisição de equipamentos e material permanente, e dá outras 

providências. A Comissão de Pareceres destacou-se favorável. Em discussão, Júnior salientou que este projeto 

é para pagamento do quadro de pessoal, e para aquisição de materiais, destacou-se favorável. Seguidamente o 

projeto foi aprovado por todos. Projeto Nº 44/2019. Altera a alínea “c” do inciso II, do artigo 13, altera o 

caput e revoga os §§ 1º e 2º, do artigo 41, da Lei Municipal nº 1.251, de 21 de maio de 2015, que dispõe sobre 

a Política Municipal de Proteção aos Direitos da Criança e do Adolescente, o Fundo Municipal dos Direitos 

da Criança e do Adolescente, o Sistema Municipal de Atendimento Socioeducativo e o Conselho Tutelar, e dá 

outras providências. A Comissão de Pareceres destacou-se favorável. Em discussão, Rogério salientou que 

este projeto é para acrescentar um representante da Associação dos Universitários aos membros do Conselho 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, e para que seja possível a reeleição de Conselheiros 

Tutelares. Em seguida o projeto foi aprovado por unanimidade. Ato contínuo a Assessora fez a leitura da 

Portaria nº 10/2019, da Câmara Municipal de Vereadores, sobre a Implantação da Ouvidoria Municipal no 

âmbito do Poder Legislativo; na oportunidade a Presidente esclareceu que a lei municipal já foi aprovada, e o 

executivo terá um canal de comunicação com a população sobre os serviços prestados, onde um servidor 

efetivo exercerá a função, e para tanto receberá gratificação; salientou que a Câmara de Vereadores também 

estará adquirindo o sistema gratuito fornecido pelo governo federal e nos próximos dias estará 

disponibilizando esse serviço para a população. Após a Presidente convidou para o Jantar Baile na 

Comunidade de São Roque no sábado, dia 25 de maio, e para festa na Comunidade de Santa Terezinha no 



domingo, dia 26; convocou para a próxima sessão ordinária no dia 05 de junho de dois mil e dezenove, quarta-

feira, às dezenove horas e agradeceu a presença de todos encerrando a sessão. Não havendo mais nada a 

declarar, foi lavrada a presente ata que após lida e discutida será assinada pelos vereadores presentes. Sala de 

Sessões em vinte e dois de maio de dois mil e dezenove. 

 

ATA Nº 682 DA SESSÃO ORDINÁRIA, DA 7ª LEGISLATURA, REALIZADA EM 05 DE JUNHO DE 

2019. 

Aos cinco dias do mês de junho de dois mil e dezenove, às dezenove horas a Presidente Marli deu início a 

sessão ordinária, invocando a proteção de Deus, saudando a todos os presentes. Feita a leitura da ata da sessão 

ordinária anterior, a mesma foi aprovada por unanimidade. Após as inscrições para a Tribuna, a Assessora 

iniciou a leitura da Ordem do Dia: Projeto Nº 45/2019. Autoriza o Poder Executivo a contratar operação de 

crédito com a Caixa Econômica Federal, e dá outras providências. A Comissão de Orçamento e Tomada de 

Contas destacou-se favorável. Em votação o regime de urgência foi aprovado por todos. Em discussão, João 

Vitor salientou que este projeto é para financiamento junto à Caixa para asfaltamento de algumas ruas da 

cidade, explanando quais serão as ruas asfaltadas, e colocou que este será utilizado também para acabamento 

do passeio da cidade alta até na cidade baixa. Em seguida o projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto Nº 

46/2019. Autoriza a abertura de Crédito Suplementar para a Secretaria Municipal de Obras e Viação, visando 

contratação de empresa para realização de projetos de engenharia, e dá outras providências. A Comissão de 

Pareceres destacou-se favorável. Em discussão, Júnior salientou que a engenheira contratada é somente para 

20 horas semanais, sendo que todas as obras dependem da engenharia, e que com a contratação de empresa 

para a realização de projetos de engenharia, as obras que tem prioridade terão andamento, ressaltando a 

importância do investimento. Seguidamente o projeto foi aprovado por todos. Projeto Nº 47/2019. Autoriza 

concessão de incentivo para o produtor rural Renaldo Vilde, diante de investimentos na bacia leiteira, bem 

como autoriza a abertura de crédito suplementar no valor total de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e dá outras 

providências. A Comissão de Pareceres destacou-se favorável. Em discussão, Jura declarou que este projeto é 

para investimento na propriedade de um produtor charruense, onde fará um pavilhão com sala de ordenha, 

assim sua renda aumentará e gerará mais ICM para o município. Em seguida o projeto foi aprovado por 

unanimidade. Ato contínuo fez uso da Tribuna o Vereador Celso, saudando a todos, agradeceu a Vereadora 

Nega pela substituição no mês passado. Deu as boas-vindas ao novo Secretário da Agricultura, Copatti, e 

agradeceu ao ex-secretário Kassio pelos trabalhos realizados. Após a Presidente, aproveitando a oportunidade, 

agradeceu ao ex-secretário Kassio pelo belo trabalho desenvolvido frente a pasta e deu as boas-vindas ao 

Secretário Adesir Copatti; agradeceu ao prefeito pelos bons projetos que enviou a Casa e convocou para a 

próxima sessão ordinária no dia 19 de junho de dois mil e dezenove, quarta-feira, às dezenove horas; 

agradecendo a presença de todos, encerrou a sessão. Não havendo mais nada a declarar, foi lavrada a presente 

ata que após lida e discutida será assinada pelos vereadores presentes. Sala de Sessões em cinco de junho de 

dois mil e dezenove. 

 

ATA Nº 683 DA SESSÃO ORDINÁRIA, DA 7ª LEGISLATURA, REALIZADA EM 19 DE JUNHO DE 

2019. 

Aos dezenove dias do mês de junho de dois mil e dezenove, às dezenove horas a Presidente Marli deu início 

a sessão ordinária, saudando a todos os presentes. Feita a leitura da ata da sessão ordinária anterior, a mesma 

foi aprovada por unanimidade. Após as inscrições para a Tribuna, a Assessora iniciou a leitura da Ordem do 

Dia: Convite para Inauguração da empresa Inova Milk. Projeto Nº 50/2019. Autoriza a realizar contratação 

de professor de ciências, para atender necessidade excepcional e temporária, e dá outras providências. A 

Comissão de Pareceres destacou-se favorável. Em votação o regime de urgência foi aprovado por todos. Em 

discussão, Júnior salientou que a contratação é devido ao professor titular Leocir ser Secretário da Educação, 



a atual professora estar em licença maternidade e não pretender voltar a trabalhar, e os professores da banca 

não terem interesse em assumir. Em seguida o projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto Nº 48/2019. 

Autoriza a abertura de Crédito Especial para a Secretaria Municipal de Obras e Viação, visando aquisição de 

veículo, e dá outras providências. A Comissão de Pareceres destacou-se favorável. Em discussão, Rogério 

colocou que será repassado uma Kombi, que está em desuso na secretaria da saúde, para a secretaria de obras. 

Seguidamente o projeto foi aprovado por todos. Projeto Nº 49/2019. Autoriza a concessão de ressarcimento 

de valores para construção e reforma de unidades habitacionais de pessoas carentes, com recursos do Fundo 

Municipal da Habitação e Saneamento. A Comissão de Pareceres destacou-se favorável. Em discussão, Jura 

salientou que é uma ajuda a famílias carentes do município, para construção de suas casas, totalizando 10 

famílias beneficiadas, onde 8 delas são indígenas. Ari pediu para que os projetos venham especificados para 

o que será gasto o valor e de qual dotação saíra. Em seguida o projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto 

Nº 51/2019. Institui o Sistema Municipal de Ensino de Charrua/RS e dá outras providências. A Comissão de 

Pareceres destacou-se favorável. Em discussão, João Vitor colocou que este projeto é a autonomia da educação 

municipal, assim agregará cada vez mais ao município nas tomadas de decisões. Em seguida o projeto foi 

aprovado por unanimidade. Ato contínuo a Presidente convocou para a próxima sessão ordinária no dia 10 de 

julho de dois mil e dezenove, quarta-feira, às dezenove horas; agradecendo a presença de todos, encerrou a 

sessão. Não havendo mais nada a declarar, foi lavrada a presente ata que após lida e discutida será assinada 

pelos vereadores presentes. Sala de Sessões em dezenove de junho de dois mil e dezenove. 

 

ATA Nº 684 DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, DA 7ª LEGISLATURA, REALIZADA EM 27 DE 

JUNHO DE 2019. 

Aos vinte e sete dias do mês de junho de dois mil e dezenove, às dez horas a Presidente Marli deu início a 

sessão extraordinária, invocando a proteção de Deus, saudando a todos os presentes, declarando a ausência 

dos Vereadores Ari e Marcelo. De imediato a Assessora iniciou a leitura da Ordem do Dia: Ofício Nº 94/2019. 

Convocação do Executivo para Sessão Extraordinária. Projeto Nº 52/2019. Autoriza a realizar contratação de 

fisioterapeuta, para atender necessidade excepcional e temporária, e dá outras providências. A Comissão de 

Pareceres destacou-se favorável. Em discussão, João Vitor declarou o motivo da contratação é devido a área 

da fisioterapia estar sempre com os horários cheios e que nos próximos dois meses terá somente um 

fisioterapeuta atendendo. Em seguida o projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto Nº 53/2019. Autoriza 

a abertura de Crédito Suplementar para o Gabinete do Prefeito, visando pagamento de comissão de 

estruturação, e dá outras providências. A Comissão de Pareceres destacou-se favorável. Em discussão, Júnior 

colocou que este dinheiro é para pagamento da comissão que vai ser utilizada para dar seguimento aos projetos, 

manifestou-se triste quanto a quantidade de honorários que se tem e a dificuldade que é quando se quer fazer 

alguma obra. Seguidamente o projeto foi aprovado por todos. Projeto Nº 54/2019. Autoriza a abertura de 

Crédito Suplementar para a Secretaria Municipal da Saúde e Assistência Social, visando aquisição de material 

para distribuição à pessoas carentes, e dá outras providências. A Comissão de Pareceres destacou-se favorável. 

Em discussão Jacó declarou que será usado na compra de telhas e de mais materiais que serão doados para 

famílias carentes da reserva indígena. Em seguida o projeto foi aprovado por unanimidade. Ato contínuo a 

Presidente convocou para a próxima sessão ordinária no dia 10 de julho de dois mil e dezenove, quarta-feira, 

às dezenove horas; agradecendo a presença de todos, encerrou a sessão. Não havendo mais nada a declarar, 

foi lavrada a presente ata que após lida e discutida será assinada pelos vereadores presentes. Sala de Sessões 

em vinte e sete de junho de dois mil e dezenove. 

 

ATA Nº 685 DA SESSÃO ORDINÁRIA, DA 7ª LEGISLATURA, REALIZADA EM 10 DE JULHO DE 

2019. 

Aos dez dias do mês de julho de dois mil e dezenove, às dezenove horas a Presidente Marli deu início a sessão 

ordinária, saudando a todos os presentes. Feita a leitura das atas das sessões ordinária e extraordinária 

anteriores, as mesmas foram aprovadas por unanimidade. Após as inscrições para a Tribuna, a Assessora 



iniciou a leitura da Ordem do Dia: Ofício Nº 3027/2019. Da Caixa Econômica Federal. Ofício Nº 99/2019. 

Complementação da Mensagem Nº 89/2018. Projeto Nº 55/2019. Autoriza a contratação emergencial de 

tesoureiro, para atender necessidades excepcionais e temporárias, e dá outras providências. A Comissão de 

Pareceres destacou-se favorável. Em votação o regime de urgência foi aprovado por todos. Em discussão, 

Júnior declarou que esta mensagem veio com o intuito de contratação de tesoureiro até o fim do processo 

administrativo contra a ex-funcionária, bem como abre crédito para pagamento do tesoureiro contratado. Em 

seguida o projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto Nº 56/2019. Autoriza a abertura de Crédito 

Suplementar para o Gabinete do Prefeito. A Comissão de Pareceres destacou-se favorável. Em votação o 

regime de urgência foi aprovado por todos. Em discussão, Rogério salientou que esta abertura de crédito será 

utilizada para pagamento de despesas do Gabinete. Marcelo questionou quanto á divisão das despesas do 

Gabinete em relação às demais secretarias, se estão alocados no mesmo prédio. A presidente suspendeu a 

sessão por cinco minutos, e voltando aos trabalhos esclareceu o questionamento do Vereador Marcelo, 

colocando em votação o projeto, onde este foi aprovado por unanimidade. Projeto Nº 57/2019. Cria os 

Conselhos Escolares das Escolas Municipais, e dá outras providências. A Comissão de Pareceres destacou-se 

favorável. Em discussão, João Vitor salientou que o conselho já existe, e este projeto é somente para 

regularização perante a lei, onde o Conselho integrará o Sistema Municipal de Ensino. Em seguida o projeto 

foi aprovado por unanimidade. Projeto Nº 58/2019. Altera o artigo 2º, da Lei Municipal nº 1.253, de 21 de 

maio de 2015, que regulamenta, no âmbito municipal, o vale alimentação, e dá outras providências. A 

Comissão de Pareceres destacou-se favorável. Em discussão, Jura salientou que será dado aumento de pouco 

mais de 11% no vale alimentação do funcionalismo municipal. Em seguida o projeto foi aprovado por 

unanimidade. Projeto Nº 59/2019. Altera a redação do art. 22, do parágrafo único e do caput, do art. 25, e 

inclui o art. 27-A, na Lei Municipal nº 377, de 11 de outubro de 2002, que estabelece o Plano de Carreira do 

Magistério Público Municipal, e dá outras providências. A Comissão de Pareceres destacou-se favorável. Em 

discussão, Rogério colocou que este plano de trabalho já está sendo utilizado, sendo somente regularizado. 

Seguidamente o projeto foi aprovado por todos. Projeto Nº 60/2019. Autoriza a abertura de Crédito Especial 

para os encargos especiais do município, visando devolução de saldo do PEATE/RS, e dá outras providências. 

A Comissão de Pareceres destacou-se favorável. Em discussão, João Vitor declarou que será devolvido este 

valor que sobrou da compra de ônibus, conforme estabelece o programa. Em seguida o projeto foi aprovado 

por unanimidade. Projeto Legislativo Nº 03/2019. Altera o artigo 2º, da Lei Municipal nº1.255, de 21 de maio 

de 2015, que regulamenta, no âmbito do Legislativo Municipal, o Vale Alimentação, e dá outras providências. 

Em discussão, Júnior salientou que será aumentado o vale alimentação dos servidores do legislativo. Em 

seguida o projeto foi aprovado por unanimidade. Após fez uso da Tribuna o Vereador Júnior, saudando a 

todos, parabenizou o Município e toda administração pelo programa Cidade em Ação premiado em 1º lugar 

no 3º Prêmio Boas Práticas realizado pela FAMURS, na categoria Mobilidade Urbana e Trânsito. Ato contínuo 

a Presidente convidou para o Dia da Família no dia 20 de julho, e comunicou que a Câmara estará em recesso 

do dia 18 à 31 de julho. Convocou para a próxima sessão ordinária no dia 07 de agosto de dois mil e dezenove, 

quarta-feira, às dezenove horas; agradecendo a presença de todos, encerrou a sessão. Não havendo mais nada 

a declarar, foi lavrada a presente ata que após lida e discutida será assinada pelos vereadores presentes. Sala 

de Sessões em dez de julho de dois mil e dezenove. 

 

ATA Nº 686 DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, DA 7ª LEGISLATURA, REALIZADA EM 26 DE 

JULHO DE 2019. 

Aos vinte e seis dias do mês de julho de dois mil e dezenove, às treze horas e trinta minutos a Presidente Marli 

deu início a sessão extraordinária, saudando a todos os presentes, destacando a ausência do Vereador Ari. De 

imediato a Assessora iniciou a leitura da Ordem do Dia: Ofício Nº 108/2019: Convocação do Executivo para 

Sessão Extraordinária. Projeto Nº 61/2019. Autoriza a abertura de Crédito Especial para a Secretaria 

Municipal da Saúde e Assistência Social, visando construção de centro de convivência, e dá outras 

providências. A Comissão de Pareceres destacou-se favorável. Em discussão, Rogério salientou que este 



projeto é para reforma da antiga prefeitura para construção de um Centro de Convivência para a Terceira Idade 

e demais usuários. Celso complementou que é um sonho da Terceira Idade ter um local para fazer suas 

atividades e reuniões sem custos. Em seguida o projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto Nº 62/2019. 

Autoriza a abertura de Crédito Suplementar para a Secretaria Municipal de Obras e Viação, visando ampliação 

de seu escritório e construção de banheiros públicos, e dá outras providências. A Comissão de Pareceres 

destacou-se favorável. Em discussão, Jura destacou que será ampliado o escritório da secretaria de obras bem 

como construção de um almoxarifado, e também será construído banheiros no cemitério da Cidade Baixa. Em 

votação o projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto Nº 63/2019. Autoriza a abertura de Crédito 

Suplementar para a Secretaria Municipal de Obras e Viação, visando a execução de pavimentação em vias 

urbanas, e dá outras providências. A Comissão de Pareceres destacou-se favorável. Em discussão, João Vitor 

colocou que este projeto é para suplementação do valor junto à secretaria. Em seguida o projeto foi aprovado 

por unanimidade. Projeto Nº 64/2019. Autoriza a abertura de Crédito Especial para os encargos especiais do 

município, visando celebração de parceria com organização da sociedade civil, na área da saúde, e dá outras 

providências. A Comissão de Pareceres destacou-se favorável. Em discussão, Júnior salientou que este projeto 

é somente para adequação do contrato junto ao Hospital Santo Antônio. Em seguida o projeto foi aprovado 

por unanimidade. Projeto Nº 65/2019. Institui o Programa Charrua Mais Segura, autoriza a celebração de 

parceria com o CONSEPRO, e dá outras providências. A Comissão de Pareceres destacou-se favorável. Em 

discussão, Júnior salientou que este projeto é para implantação do videomonitoramento da cidade com 6 pontos 

estratégicos, bem como a realização do georreferenciamento da área rural do município. Em votação o projeto 

foi aprovado por todos. Ato contínuo a Presidente agradeceu a presença dos vereadores na sessão 

extraordinária e os convocou para a próxima sessão ordinária no dia 07 de agosto de dois mil e dezenove, 

quarta-feira, às dezenove horas, e encerrou a sessão. Não havendo mais nada a declarar, foi lavrada a presente 

ata que após lida e discutida será assinada pelos vereadores presentes. Sala de Sessões em vinte e seis de julho 

de dois mil e dezenove. 

 

ATA Nº 687 DA SESSÃO ORDINÁRIA, DA 7ª LEGISLATURA, REALIZADA EM 07 DE AGOSTO 

DE 2019. 

Aos sete dias do mês de agosto de dois mil e dezenove, às dezenove horas a Presidente Marli deu início a 

sessão ordinária, saudando a todos os presentes. Feita a leitura das atas das sessões ordinária e extraordinária 

anteriores, as mesmas foram aprovadas por unanimidade. Após as inscrições para a Tribuna, a Assessora 

iniciou a leitura da Ordem do Dia: Ofício Nº 01/2019: Solicitação de espaço na Câmara pelo Partido do MDB. 

Projeto Nº 66/2019. Autoriza a concessão de incentivo para o Produtor Rural Elias Forlin, diante de 

investimentos na bacia leiteira, e dá outras providências. A Comissão de Pareceres destacou-se favorável. Em 

discussão, Júnior declarou que o produtor irá melhorar sua atividade leiteira, assim todos os projetos de 

incentivo são bem vindos à Casa, trazendo mais benefícios para a família investidora e ao Município. Em 

seguida o projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto Nº 67/2019. Autoriza concessão de incentivo, em 

forma de comodato, para a empresa Roselene Rodrigues 57823014068, diante investimentos na confecção de 

peças do vestuário, e dá outras providências. A Comissão de Pareceres destacou-se favorável. Em discussão, 

João Vitor salientou que o comodato não deixa de ser um incentivo ao empresário, onde as máquinas irão 

ajudar a melhorar a produção das confecções, agilizando os trabalhos. Colocado em votação, o projeto foi 

aprovado por unanimidade. Projeto Nº 68/2019. Autoriza a abertura de Crédito Especial para a Secretaria 

Municipal da Saúde e Assistência Social, visando incremento ao custeio dos serviços de atenção básica em 

saúde, e dá outras providências. A Comissão de Pareceres destacou-se favorável. Em discussão, Jura salientou 

que é uma emenda do Deputado Ronaldo Nogueira, intermediada pelo deputado Dirceu Franciscon, na ajuda 

dos custos na área da saúde para ser utilizado no que for mais necessário. Em seguida o projeto foi aprovado 

por unanimidade. Projeto Nº 69/2019. Autoriza a concessão de ressarcimento de valores para construção e 

reforma de unidades habitacionais de pessoas carentes, com recursos do Fundo Municipal da Habitação e 



Saneamento. A Comissão de Pareceres destacou-se favorável. Em discussão, Jura declarou que é um incentivo 

para que pessoas carentes do município possam construir ou reformar as suas residências, totalizando 10 

famílias beneficiadas. Em votação, o projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto Nº 70/2019. Autoriza o 

Poder Executivo a realizar trabalhos de adequação de lavouras na Reserva Indígena do Ligeiro, e dá outras 

providências. A Comissão de Pareceres destacou-se favorável. Em discussão, João Vitor falou que é uma 

liberação para trabalho até 300 horas máquinas dentro da reserva em melhoramento e abertura de estradas e 

limpeza de lavouras. Ari declarou ficar feliz com o projeto, mas questionou sobre o tipo de limpeza nas 

lavouras, sendo combinado com o Prefeito a abertura de leiras. Júnior complementou que é um trabalho para 

adequação das lavouras, sendo uma autorização para não haver apontamento pelo TCE; quanto às leiras, 

mencionou que podem ser abertas conforme legislação ambiental; na oportunidade solicitou para que seja 

visto com o Cacique a liberação das estradas para que todos possam trafegar, a fim de oportunizar o trabalho 

nas lavouras e o escoamento dos produtos. Seguidamente o projeto foi aprovado por todos. Projeto Nº 

71/2019. Autoriza o Poder Executivo a alienar imóvel de propriedade do Município de Charrua, e dá outras 

providências. A Comissão de Pareceres e o Parecer Jurídico destacaram-se favoráveis. Em discussão, Rogério 

salientou que este terreno foi recebido em 2003 através de dação em pagamento e não existe previsão de 

utilidade pelo Município, assim com a alienação o valor poderá ser investido em bens de capital. Marcelo 

questionou sobre o projeto onde está no plural e seria somente um imóvel em questão, destacou-se favorável 

ao projeto desde que seja especificado para que vai ser investido o dinheiro da venda. Junior colocou que bem 

capital pode ser investimento em várias áreas e máquinas, por exemplo, e que de fato houve erro de ortografia 

na mensagem, pois é somente um imóvel em alienação. Marcelo falou que poderia ser especificado no projeto 

para que será utilizado o valor da venda. João Vitor complementou que o Município tem escassez de terrenos, 

assim com a venda é possível a utilidade do terreno por um munícipe, com isso a Prefeitura aplica o dinheiro 

em algum investimento que traga benefício a toda população, mesmo o projeto não vinculando em qual setor 

será investido, sabe-se dos grandes projetos em andamento que necessitarão de recursos próprios, como a obra 

de asfaltamento nas vias urbanas. Colocado em votação, o projeto foi aprovado com sete votos favoráveis e 

um voto contrário. Ato contínuo a Presidente convocou para a próxima sessão ordinária no dia 21 de agosto 

de dois mil e dezenove, quarta-feira, às dezenove horas; agradecendo a presença de todos, encerrou a sessão. 

Não havendo mais nada a declarar, foi lavrada a presente ata que após lida e discutida será assinada pelos 

vereadores presentes. Sala de Sessões em sete de agosto de dois mil e dezenove. 

 

ATA Nº 688 DA SESSÃO ORDINÁRIA, DA 7ª LEGISLATURA, REALIZADA EM 21 DE AGOSTO 

DE 2019. 

Aos vinte e um dias do mês de agosto de dois mil e dezenove, às dezenove horas a Presidente Marli deu início 

a sessão ordinária, saudando a todos os presentes, destacando a ausência do Vereador Ari. Feita a leitura da 

ata da sessão ordinária anterior, a mesma foi aprovada por unanimidade. Após abrir as inscrições para a 

Tribuna, a Presidente transmitiu a presidência para o Vice João colocar em discussão e votação o Projeto Nº 

72/2019, onde de imediato a Assessora iniciou a leitura da Ordem do Dia: Edital de Convocação do Partido 

do MDB. Projeto Nº 72/2019. Autoriza concessão de incentivo para a empresa São Roque Indústria e 

Comércio de Sorvetes Ltda, diante de investimentos em fabricação de sorvetes e outros gelados comestíveis, 

e dá outras providências. A Comissão de Pareceres destacou-se favorável. Em discussão, Rogério destacou 

que é um incentivo para a empresa aumentar a produção de picolés, explicou que a porcentagem de incentivo 

é devido aos proprietários da empresa possuírem idade inferior a 30 anos, caracterizando jovens 

empreendedores. Em seguida o projeto foi aprovado por unanimidade. Ato contínuo a Presidente reassumiu a 

presidência e deu continuidade aos trabalhos. Projeto Nº 73/2019. Autoriza concessão de incentivo para a 

empresa Marcos Antônio Caldatto, diante de investimentos em comércio varejista de bebidas, e dá outras 

providências. A Comissão de Pareceres destacou-se favorável. Em discussão, Jura salientou que o proprietário 

fará investimento em um pavilhão para depósito de bebidas, colocando como fica feliz em saber que os 



munícipes podem contar com o apoio da Prefeitura. Celso declarou o seu orgulho de defender e aprovar 

projetos de incentivos, agradecendo ao Prefeito pela ajuda ao proprietário. Colocado em votação, o projeto foi 

aprovado por unanimidade. Ato contínuo a Presidente parabenizou o Prefeito e o Vereador Celso pela 

passagem dos seus aniversários e convocou para a próxima sessão ordinária no dia 04 de setembro de dois mil 

e dezenove, quarta-feira, às dezenove horas; agradecendo a presença de todos, encerrou a sessão. Não havendo 

mais nada a declarar, foi lavrada a presente ata que após lida e discutida será assinada pelos vereadores 

presentes. Sala de Sessões em vinte e um de agosto de dois mil e dezenove. 

 

ATA Nº 689 DA SESSÃO ORDINÁRIA, DA 7ª LEGISLATURA, REALIZADA EM 04 DE 

SETEMBRO DE 2019. 

Aos quatro dias do mês de setembro de dois mil e dezenove, às dezenove horas a Presidente Marli deu início 

a sessão ordinária, saudando a todos os presentes, destacando a ausência do Vereador João Vitor. Feita a leitura 

da ata da sessão ordinária anterior, a mesma foi aprovada por unanimidade. Após abrir as inscrições para a 

Tribuna, a Assessora iniciou a leitura da Ordem do Dia: Edital Nº 05/2019, convocação para Audiência Pública 

referente à LDO e à LOA 2020. Ofício IBGE Tapejara/RS nº 29/2019. Ofício Nº 137/2019, complementação 

à Mensagem Nº 88/2018 do Executivo. Projeto Nº 74/2019. Autoriza o Poder Executivo a realizar trabalhos 

de horas/máquina, a fim de fomentar o desenvolvimento da área urbana, e dá outras providências. A Comissão 

de Pareceres destacou-se favorável. Em discussão, Rogério destacou que é um incentivo com horas máquina 

para os munícipes que vão construir na cidade. Marcelo colocou que somente 10 horas de terraplanagem não 

atende à demanda, e solicitou explicação sobre as horas que excederem se será cobrado. Celso referiu a 

possibilidade, diante da presença do prefeito, para que contribuísse com a explicação do projeto. Em seguida 

a presidente abriu espaço para explicação do prefeito, onde este explanou a necessidade de uma norma 

regulamentadora definindo as horas máquina a serem destinadas aos munícipes na área urbana, conforme 

recomendação da DPM; sendo que as horas que excederem serão cobradas conforme legislação já vigente. 

Marcelo questionou a possibilidade de aumentar as horas máquinas no projeto de lei. Junior colocou que 

concorda com as palavras do Vereador Marcelo, e salientou a importância da aprovação imediata do projeto, 

podendo ser revisto a quantidade de horas através de futura alteração legislativa, bem como quanto o da 

agricultora. Celso agradeceu pela explicação do prefeito, e pediu para que os vereadores aprovassem o projeto, 

frisando que com os primeiros serviços que serão realizados, será possível ter uma base quanto a necessidade 

de aumentar as horas máquina. Marcelo colocou que concorda em aprovar o projeto desde que venha a 

alteração da lei para aumentar as horas máquina destinadas na via urbana. Em seguida o projeto foi aprovado 

por unanimidade. Projeto Nº 75/2019. Inclui incisos no art. 112, da Lei Municipal nº 003, de 04 de janeiro de 

1993, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos do município, e dá outras providências. A 

Comissão de Pareceres destacou-se favorável. Em discussão, Rogério salientou que é uma alteração na lei que 

abre a possibilidade para os funcionários acompanharem seus filhos menores de 16 anos em consultas e 

exames apresentando atestado e sem serem prejudicados. Colocado em votação, o projeto foi aprovado por 

unanimidade. Projeto Nº 76/2019. Altera a redação do parágrafo único, do art. 2º, da Lei Municipal nº 1.601, 

de 08 de agosto de 2019, que autoriza concessão de incentivo para o produtor rural Elias Forlin, diante de 

investimentos na bacia leiteira, e dá outras providências. A Comissão de Pareceres destacou-se favorável. Em 

discussão, Jura destacou que o auxílio já foi aprovado, sendo que agora é concedida a porcentagem de 5% pois 

o produtor se encaixa no programa jovem empreendedor. Após o projeto foi aprovado por unanimidade. 

Projeto Nº 77/2019. Autoriza a abertura de Crédito Suplementar para a Secretaria Municipal de Obras e 

Viação, visando a execução de pavimentação em vias urbanas, e dá outras providências. A Comissão de 

Pareceres destacou-se favorável. Em discussão, Júnior colocou que este projeto é a suplementação para que se 

possa dar início a pavimentação das ruas do Município, ajudando no desenvolvimento e embelezamento da 

cidade. Marcelo questionou se a população terá que pagar o asfalto, pois o calçamento já foi pago por eles, 

obtendo a informação do plenário que não haverá novos custos para os munícipes. Parabenizando, por fim, o 



Executivo e o Legislativo por dar continuidade ao asfalto da cidade. Colocado em votação, o projeto foi 

aprovado por unanimidade. Projeto Nº 78/2019. Autoriza a abertura de Crédito Suplementar para a Secretaria 

Municipal da Saúde e Assistência Social, visando o pagamento de serragem de madeiras e aquisição de 

materiais destinados à construção e reforma de unidades habitacionais, e dá outras providências. A Comissão 

de Pareceres destacou-se favorável. Em discussão, Jacó pediu pela aprovação do projeto, para que se possa 

dar continuidade na construção de casas da população indígena. Ari agradeceu aos vereadores e ao prefeito da 

gestão passada pela aprovação do ICM ecológico, agradeceu ao Prefeito Roque e aos vereadores por dar 

continuidade nos incentivos e pela preocupação com a Reserva Indígena, também pediu para que seja feita a 

pavimentação e a iluminação no centro da Reserva, bem como para que sejam olhadas as indicações que 

passaram pela Câmara em prol da Comunidade Indígena. Seguidamente o projeto foi aprovado por 

unanimidade. Projeto Nº 79/2019. Autoriza a abertura de Crédito Suplementar para a Secretaria Municipal da 

Saúde e Assistência Social, visando pagamento de materiais de consumo, e dá outras providências. A 

Comissão de Pareceres destacou-se favorável. Em discussão, Jura salientou que este repasse é do Deputado 

Nogueira juntamente com o Dirceu Franciscon para que possa ser gasto na aquisição de materiais de consumo. 

Em seguida o projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto Nº 80/2019 Autoriza a abertura de Crédito 

Suplementar para a Secretaria Municipal de Obras e Viação e para o Gabinete do Prefeito Municipal, visando 

aquisição de materiais e contratação de serviços destinados aos eventos de natal, e dá outras providências. A 

Comissão de Pareceres destacou-se favorável. Em discussão, Júnior colocou que no ano anterior estava muito 

bonita a decoração de natal, e este ano abre-se uma suplementação para novamente se fazer a ornamentação 

para o embelezamento da cidade, a fim de também resgatar o espírito natalino. Colocado em votação, o projeto 

foi aprovado por unanimidade. Indicação Nº 04/2019. Do Vereador Marcelo Lassig, indicando que o Poder 

Executivo forneça 10 mesas com bancos de concreto, bem como disponha dos equipamentos para uma 

academia ao ar livre junto a Reserva Indígena do Ligeiro. Em discussão, o Vereador Redator colocou que foi 

um pedido da liderança da Reserva Indígena para o bem estar e lazer dos munícipes que ali residem, 

parabenizou o Prefeito por tudo o que está fazendo pela Reserva, e colocou que ainda tem muito que se fazer 

para que ela cresça junto com o Município. Pediu também que fosse olhada a sua indicação de ser colocado 

uma placa de ‘pare’ no entroncamento que dá acesso à empresa Oleoplan, próximo as terras de Alexandre 

Scariot, para as pessoas saberem de quem é a preferencial, evitando assim acidentes. Em votação, a indicação 

foi aprovada por todos. Ato contínuo a Presidente convocou para a próxima sessão ordinária no dia 18 de 

setembro de dois mil e dezenove, quarta-feira, às dezenove horas; agradecendo a presença de todos, encerrou 

a sessão. Não havendo mais nada a declarar, foi lavrada a presente ata que após lida e discutida será assinada 

pelos vereadores presentes. Sala de Sessões em quatro de setembro de dois mil e dezenove. 

 

ATA Nº 690 DA SESSÃO ORDINÁRIA, DA 7ª LEGISLATURA, REALIZADA EM 18 DE 

SETEMBRO DE 2019. 

Aos dezoito dias do mês de setembro de dois mil e dezenove, às dezenove horas a Presidente Marli 

deu início a sessão ordinária, saudando a todos os presentes. Feita a leitura da ata da sessão ordinária 

anterior, a mesma foi aprovada por unanimidade. Após abrir as inscrições para a Tribuna, a Assessora 

iniciou a leitura da Ordem do Dia: Ofício Nº 155/2019. Convite da AGER para 4ª Encontro de 

Saneamento Básico. Leitura do Parecer do Julgamento das Contas de Governo do Exercício 2017. 

Projeto Nº 82/2019. Autoriza a abertura de Crédito Especial para a Secretaria Municipal da Educação, 

Desporto, Cultura e Turismo, visando a conclusão do Ginásio de Esportes da Reserva Indígena do 

Ligeiro, e dá outras providências. A Comissão de Pareceres destacou-se favorável. Em discussão, Ari 

frisou que este projeto é muito importante para a Reserva Indígena sendo esta emenda do Deputado 

Covatti Filho usada para conclusão do Ginásio de Esporte da Reserva, parabenizou o Prefeito por toda 

ajuda que vem dando para a Comunidade Indígena. Colocado em votação, o projeto foi aprovado por 



unanimidade. Projeto Nº 81/2019. Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício 

financeiro de 2020. O projeto seguirá para tramitação no Legislativo junto à Comissão de Orçamento 

e Tomada de Contas. Ato contínuo a Presidente convocou para a próxima sessão ordinária no dia 01 

de outubro de dois mil e dezenove, terça-feira, às dezenove horas; agradecendo a presença de todos, 

encerrou a sessão. Não havendo mais nada a declarar, foi lavrada a presente ata que após lida e 

discutida será assinada pelos vereadores presentes. Sala de Sessões em dezoito de setembro de dois 

mil e dezenove. 

 

ATA Nº 691 DA SESSÃO ORDINÁRIA, DA 7ª LEGISLATURA, REALIZADA EM 01 DE 

OUTUBRO DE 2019. 

Ao primeiro dia do mês de outubro de dois mil e dezenove, às dezenove horas a Presidente Marli deu 

início a sessão ordinária, saudando a todos os presentes. Feita a leitura da ata da sessão ordinária 

anterior, a mesma foi aprovada por unanimidade. Após abrir as inscrições para a Tribuna, a Assessora 

iniciou a leitura da Ordem do Dia: Ofício Nº 144/2019. Complementação a Mensagem Nº 88/2018. 

Projeto Nº 81/2019. Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2020. A 

Comissão de Orçamento e Tomada de Contas destacou-se favorável. Em discussão, João Vitor 

colocou que esta lei foi elaborada conforme previsto na Constituição Federal, para que não haja 

apontamentos no futuro, tendo mudanças significativas nas secretarias de obras e agricultura. 

Colocado em votação, o projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto Nº 84/2019. Autoriza a 

abertura de Crédito Especial para o Gabinete do Prefeito, visando aquisição de materiais para 

distribuição gratuita, e dá outras providências. A Comissão de Pareceres destacou-se favorável. Em 

votação o regime de urgência foi aprovado por todos. Em discussão, Rogério frisou que esta abertura 

é para fazer o pagamento do material de divulgação dos trabalhos realizados pela administração nos 

3 anos de mandato. Em seguida o projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto Nº 83/2019. 

Autoriza concessão de incentivo para o produtor rural Armelindo Hoffmann, diante de investimentos 

na fruticultura perene, e dá outras providências. A Comissão de Pareceres destacou-se favorável. Em 

discussão, Jura salientou que é mais um incentivo para um produtor rural, o qual será beneficiado com 

50% no montante do investimento, incrementando, assim, sua renda. Seguidamente o projeto foi 

aprovado por unanimidade. Projeto Nº 85/2019. Autoriza a abertura de Crédito Especial para os 

encargos especiais do município, visando firmatura de parceria com entidade que preste atendimentos 

de urgência e emergência, e dá outras providências. A Comissão de Pareceres destacou-se favorável. 

Em discussão, Júnior colocou que é um projeto para firmar convênio com os Bombeiros Voluntários 

para eventuais problemas no município, como por exemplo, o temporal que passou em São Valentin 

e Linha Floresta. Após o projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto de Decreto Legislativo Nº 

001/2019. Dispõe sobre a apreciação e aprovação das Contas de Governo do Executivo Municipal 

referente ao exercício financeiro de 2017, de responsabilidade dos Gestores Municipais Valdésio 

Roque Della Betta e Luis Carlos Franklin da Silva, na forma que indica e dá outras providências. O 

Parecer Jurídico e a Comissão de Orçamento e Tomada de Contas destacaram-se favoráveis ao 

projeto. Em discussão, Junior salientou que o TCE decidiu pela aprovação das contas de governo do 

ano de 2017, com duas ressalvas que não comprometem a aprovação das contas, as quais serão 

legalizadas em breve. Colocado em votação o projeto foi aprovado por unanimidade. Ato contínuo a 

Presidente parabenizou os vereadores pela passagem do Dia do Vereador, e convocou para a próxima 

sessão ordinária no dia 16 de outubro de dois mil e dezenove, quarta-feira, às vinte horas; agradecendo 

a presença de todos, encerrou a sessão. Não havendo mais nada a declarar, foi lavrada a presente ata 



que após lida e discutida será assinada pelos vereadores presentes. Sala de Sessões em primeiro de 

outubro de dois mil e dezenove. 

 

ATA Nº 692 DA SESSÃO ORDINÁRIA, DA 7ª LEGISLATURA, REALIZADA EM 16 DE 

OUTUBRO DE 2019. 

Aos dezesseis dias do mês de outubro de dois mil e dezenove, às vinte horas a Presidente Marli deu 

início a sessão ordinária, saudando a todos os presentes. Feita a leitura da ata da sessão ordinária 

anterior, a mesma foi aprovada por unanimidade. Após abrir as inscrições para a Tribuna, a Assessora 

iniciou a leitura da Ordem do Dia: Projeto Nº 86/2019. Autoriza a abertura de crédito especial para a 

Secretaria Municipal da Saúde e Assistência Social, visando pagamento de serviços de terceiros – 

pessoa física. A Comissão de Pareceres destacou-se favorável. Em discussão, Rogério colocou que a 

abertura de crédito é para pagamento de profissional que irá realizar curso de formação para os 

conselheiros tutelares que foram eleitos. Colocado em votação, o projeto foi aprovado por 

unanimidade. Projeto Nº 87/2019. Autoriza a concessão de ressarcimento de valores para construção 

e reforma de unidades habitacionais de pessoas carentes, com recurso do Fundo Municipal da 

Habitação e Saneamento. A Comissão de Pareceres destacou-se favorável. Em discussão, Jura 

salientou que este projeto é para que munícipes possam construir ou reformar suas residências, 

totalizando 8 famílias beneficiadas, sendo 4 delas indígenas. Marcelo colocou que é um projeto 

importante, mas pediu explicação sobre o destino da abertura de crédito de 11 mil reais que está 

incluso no mesmo projeto. João Vitor complementou que esta abertura é para que possa ser feito o 

pagamento desses ressarcimentos. Marcelo indagou quanto à legitimidade da abertura de crédito, 

salientando que o valor seria para dar incentivos fora do proposto, e requereu que o projeto ficasse em 

pauta para ser revisto. Junior complementou que o crédito será utilizado para pagamento dos 

incentivos deste mesmo projeto, sendo que antes vinham em dois projetos separados a abertura de 

crédito e o ressarcimento de valores. Rogério colocou que em algumas sessões anteriores já ocorreu 

a votação de projeto desta mesma forma. Em seguida o projeto foi aprovado por unanimidade. Ato 

contínuo a Presidente convidou para a Festa na Comunidade de Santa Terezinha no domingo dia 20 e 

convocou para a próxima sessão ordinária no dia 06 de novembro de dois mil e dezenove, quarta-

feira, às vinte horas; agradecendo a presença de todos, encerrou a sessão. Não havendo mais nada a 

declarar, foi lavrada a presente ata que após lida e discutida será assinada pelos vereadores presentes. 

Sala de Sessões em dezesseis de outubro de dois mil e dezenove. 

 

ATA Nº 693 DA SESSÃO ORDINÁRIA, DA 7ª LEGISLATURA, REALIZADA EM 06 DE 

NOVEMBRO DE 2019. 

Aos seis dias do mês de novembro de dois mil e dezenove, às vinte horas a Presidente Marli deu início a 

sessão ordinária, saudando a todos os presentes. Feita a leitura da ata da sessão ordinária anterior, a mesma 

foi aprovada por unanimidade. Após abrir as inscrições para a Tribuna, a Assessora iniciou a leitura da 

Ordem do Dia: Projeto Nº 88/2019. Autoriza a realizar contratação de vigilante, para atender necessidades 

excepcionais e temporárias, e dá outras providências. Em votação o regime de urgência foi aprovado por 

todos. A Comissão de Pareceres destacou-se favorável. Em discussão, Rogério colocou que este projeto é 

importante, pois com a contratação os vigilantes poderão tirar suas férias sem que os trabalhos fiquem 

prejudicados. Colocado em votação, o projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto Nº 89/2019. Inclui 

parágrafo no art. 3º, da Lei Municipal nº 1.503, de 06 de setembro de 2018, que institui o Programa de 

Incentivos a Produtores Rurais, e dá outras providências. A Comissão de Pareceres destacou-se favorável. 



Em discussão, Jura destacou ser mais uma maneira do Município incentivar os produtores, agora com a 

possibilidade da plantação de erva-mate. Avelino destacou-se favorável por ser mais uma alternativa para 

o produtor incrementar a sua renda. Em seguida o projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto Nº 

90/2019. Altera a redação do inciso II, do art. 18, da Lei Municipal nº 1.476, de 28 de junho de 2018, que 

dispõe sobre os benefícios eventuais da Política da Assistência Social, e dá outras providências. A 

Comissão de Pareceres destacou-se favorável. Em discussão, Júnior destacou que com este projeto tem-

se a possibilidade de ajudar os munícipes carentes não somente com os materiais para construção e 

reformas de residência, mas também com a mão-de-obra para casos de eventual necessidade. Colocado 

em votação, o projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto Nº 91/2019. Revoga o inciso I, do § 2º, do 

artigo 16, e acrescenta o inciso IV ao art. 17, da Lei Municipal nº 424, de 16 de setembro de 2003, que 

consolida e reestrutura a legislação que dispõe sobre o quadro de cargos e funções públicas do município 

e estabelece o Plano de Carreira dos Servidores, e dá outras providências. A Comissão de Pareceres 

destacou-se favorável. Em discussão, Júnior colocou que este projeto tem como intuito revogar o artigo 

onde cita que o servidor que for penalizado com duas advertências, decorrente da multa de trânsito que é 

mais comum, perca seus benefícios do plano de carreira. Em seguida o projeto foi aprovado por 

unanimidade. Projeto Nº 92/2019. Autoriza a concessão de ressarcimentos de valores para construção e 

reforma de unidades habitacionais de pessoas carentes, com recursos do Fundo Municipal da Habitação e 

Saneamento. A Comissão de Pareceres destacou-se favorável. Em discussão, Jura salientou que é mais 

uma ajuda para que pessoas do município construam suas casas, sendo 4 famílias beneficiadas. Em 

seguida o projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto Nº 93/2019. Autoriza a abertura de Crédito 

Suplementar para a Secretaria Municipal de Obras e Viação, visando manutenção e ampliação do sistema 

de iluminação pública e melhorias em praças, parques e jardins municipais, e dá outras providências. A 

Comissão de Pareceres destacou-se favorável. Em discussão, João Vitor salientou que esta abertura de 

crédito será utilizada para fazer a iluminação em LED entre as Cidades Alta e Baixa, onde será executado 

o sistema de iluminação antes do início das obras do passeio, sendo um valor considerado alto mas com 

economia em energia futuramente, além das reformas das academias instaladas na Cidade. Colocado em 

votação, o projeto foi aprovado por unanimidade. Ato contínuo a Presidente parabenizou o Suplente de 

Vereador Avelino pela passagem do seu aniversário e convocou para a próxima sessão ordinária no dia 

21 de novembro de dois mil e dezenove, quinta-feira, às vinte horas; agradecendo a presença de todos, 

encerrou a sessão. Não havendo mais nada a declarar, foi lavrada a presente ata que após lida e discutida 

será assinada pelos vereadores presentes. Sala de Sessões em seis de novembro de dois mil e dezenove. 

 

ATA Nº 694 DA SESSÃO ORDINÁRIA, DA 7ª LEGISLATURA, REALIZADA EM 21 DE 

NOVEMBRO DE 2019. 

Aos vinte e um dias do mês de novembro de dois mil e dezenove, às vinte horas a Presidente Marli deu início 

a sessão ordinária, saudando a todos os presentes. Feita a leitura da ata da sessão ordinária anterior, a mesma 

foi aprovada por unanimidade. Após abrir as inscrições para a Tribuna, a Assessora iniciou a leitura da Ordem 

do Dia: Ofício Nº 25/2019 do Legislativo Municipal. Apoio aos Professores da Rede Estadual de Ensino. 

Projeto Nº 94/2019. Estima a receita e fixa a despesa do Município de Charrua para o exercício financeiro de 

2020. O projeto seguiu para a Comissão de Orçamento e Tomada de Contas, ficando em pauta. Projeto Nº 

95/2019. Institui o Programa Municipal de Premiação a Consumidores, mediante a utilização da Plataforma 

Nota Fiscal Gaúcha, do Estado do Rio Grande do Sul, e dá outras providências. A Comissão de Pareceres 

destacou-se favorável. Em discussão, Rogério destacou que com este projeto haverá maior arrecadação no 

comércio local, e o consumidor poderá concorrer a prêmios mensais ao colocar o CPF na nota fiscal. Em 

seguida o projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto Nº 96/2019. Autoriza concessão de incentivo para a 

produtora rural Vanessa Sabedot, diante de investimentos na bacia leiteira, e dá outras providências. A 



Comissão de Pareceres destacou-se favorável. Em discussão, Júnior colocou da importância destes incentivos 

aos produtores, passando de 400 mil reais em incentivos nesta gestão, trazendo mais qualidade de vida às 

famílias. Avelino destacou-se favorável ao projeto, pontuando a necessidade de incentivo também aos 

pequenos produtores que tem dificuldades em continuar na bacia leiteira. Colocado em votação, o projeto foi 

aprovado por unanimidade. Projeto Nº 97/2019. Autoriza concessão de incentivo para o produtor rural Wilmar 

Paulo Smialoski, diante de investimentos na bacia leiteira, e dá outras providências. A Comissão de Pareceres 

destacou-se favorável. Em discussão, João Vitor salientou ser favorável ao projeto, pois com estes auxílios a 

lucratividade da família aumenta e de forma indireta a arrecadação do Município também. Declarou que o 

auxílio está disponível para todos e muitas vezes falta coragem para os produtores investirem em suas 

propriedades, e a forma como os laticínios priorizam as propriedades maiores, dificulta a continuidade das 

demais famílias no setor. Celso declarou sua preocupação com os pequenos produtores, lembrou que alguns 

anos atrás fez uma indicação a qual foi atendida e ocorreu a distribuição de sementes e adubo aos pequenos 

agricultores. Rogério destacou que em conversa com o prefeito, este colocou que vai ver com o Governo do 

Estado uma verba para ajudar os pequenos produtores com distribuição de produtos para as lavouras. Em 

seguida o projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto Nº 98/2019. Autoriza a concessão de ressarcimentos 

de valores para construção de unidade habitacional de pessoa carente, com recursos do Fundo Municipal da 

Habitação e Saneamento. A Comissão de Pareceres destacou-se favorável. Em discussão, Jura salientou que 

este projeto é para ajudar uma família carente na construção de moradia, onde de forma indireta refletirá na 

situação econômica e social do Município. Colocado em votação, o projeto foi aprovado por unanimidade. 

Ato contínuo a Presidente convocou o Vereador Júnior para fazer uso da Tribuna, onde este em sua explanação 

saudou a todos os presentes, em especial aos professores, e manifestou a sua preocupação diante da situação 

do Governo Estadual, principalmente com a educação, sendo que os professores e a educação são a base para 

pessoas de bem, declarando o seu apoio, e de todos os integrantes da Câmara de Vereadores, aos professores 

da rede estadual. Salientou que o Município de Charrua valoriza os professores através da folha salarial, sendo 

um dos maiores salários educacionais da região. Pediu para que todos entrem em contato com seu Deputado e 

manifestem intenção contrária ao pacote do Governo, pois a reforma deve ocorrer nas esferas superiores e não 

na classe mais sofrida; torceu por notícias melhores e agradeceu a presidente pelo espaço. Ato contínuo a 

Presidente convidou para a Festa na Comunidade da Linha Perondi no domingo dia 24 e para o Baile do Chopp 

na Comunidade de São Roque no dia 30 de novembro; parabenizou a Secretária Dainara pela passagem do seu 

aniversário; e destacou o apoio da Câmara em benefício aos professores. Convocou para a próxima sessão 

ordinária no dia 04 de dezembro de dois mil e dezenove, quarta-feira, às vinte horas; agradecendo a presença 

de todos, encerrou a sessão. Não havendo mais nada a declarar, foi lavrada a presente ata que após lida e 

discutida será assinada pelos vereadores presentes. Sala de Sessões em vinte e um de novembro de dois mil e 

dezenove. 

 

ATA Nº 695 DA SESSÃO ORDINÁRIA, DA 7ª LEGISLATURA, REALIZADA EM 04 

DE DEZEMBRO DE 2019. 

Aos quatro dias do mês de dezembro de dois mil e dezenove, às vinte horas a Presidente Marli 

deu início a sessão ordinária, saudando a todos os presentes. Feita a leitura da ata da sessão 

ordinária anterior, a mesma foi aprovada por unanimidade. Após abrir as inscrições para a 

Tribuna, a Assessora iniciou a leitura da Ordem do Dia: Ofício do Gabinete do Senador Luis 

Carlos Heinze. Convite do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Charrua para Assembleia 

Geral. Projeto Nº 94/2019. Estima a receita e fixa a despesa do Município de Charrua para o 

exercício financeiro de 2020. A Comissão de Orçamento e Tomada de Contas destacou-se 

favorável. Em discussão, Rogério salientou que este projeto é o orçamento do Município para 



o ano de 2020, não tendo muito o que mudar, pois é feito baseado nas leis orçamentárias. Em 

seguida o projeto foi aprovado por unanimidade. Ato contínuo a Presidente convocou o 

Vereador Júnior para fazer uso da Tribuna, onde este saudou a todos os presentes, agradecendo 

ao Senador Heinze pela verba extra orçamentária destinada ao Município para compra de uma 

Motoniveladora, firmou novamente o apoio da Câmara de Vereadores a favor dos professores 

da rede estadual de ensino, esclarecendo que foi mandado um ofício para todos os deputados 

da Assembleia Legislativa, destacando também o motivo que não foi feito moção de repúdio 

e sim o ofício aos deputados. Na oportunidade também parabenizou toda administração pela 

decoração natalina, convidando a todos os munícipes a participarem das festividades de final 

de ano do Município. Ato contínuo a Presidente destacou a ausência do vereador Ari e 

convocou para a próxima sessão ordinária no dia 17 de dezembro de dois mil e dezenove, 

terça-feira, às vinte horas; agradecendo a presença de todos, encerrou a sessão. Não havendo 

mais nada a declarar, foi lavrada a presente ata que após lida e discutida será assinada pelos 

vereadores presentes. Sala de Sessões em quatro de dezembro de dois mil e dezenove. 

 

ATA Nº 696 DA SESSÃO ORDINÁRIA, DA 7ª LEGISLATURA, REALIZADA EM 17 

DE DEZEMBRO DE 2019. 

Aos dezessete dias do mês de dezembro de dois mil e dezenove, às vinte horas a Presidente 

Marli deu início a sessão ordinária, saudando a todos os presentes, destacando a ausência do 

Vereador Ari. Feita a leitura da ata da sessão ordinária anterior, a mesma foi aprovada por 

unanimidade. Após abrir as inscrições para a Tribuna, a Assessora iniciou a leitura da Ordem 

do Dia: Ofício Nº 69/2019, da Acisat. Ofício Nº 28/2019, do Legislativo Municipal em apoio 

à Emater/Ascar. Projeto Nº 99/2019. Autoriza a realizar contratações, para atender 

necessidade excepcional e temporária, e dá outras providências. A Comissão de Pareceres 

destacou-se favorável. Em votação o regime de urgência foi aprovado por todos. Em discussão, 

Rogério declarou que com a aprovação do projeto é possível adiantar a contratação dos 

professores para o ano letivo de 2020, sendo muito importante para a educação. Em seguida o 

projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto Nº 100/2019. Prorroga a autorização para 

contratações emergenciais de que trata a Lei Municipal nº 1.522, de 07 de dezembro de 2018. 

A Comissão de Pareceres destacou-se favorável. Em discussão, João Vitor destacou que foi 

realizado o concurso e nenhum candidato obteve aprovação para o cargo de operário, sendo 

necessária a contratação emergencial. Seguidamente o projeto foi aprovado por unanimidade. 

Projeto Nº 101/2019. Prorroga a vigência da Lei Municipal nº 1.239, de 19 de março de 2015, 

e dá outras providências. A Comissão de Pareceres destacou-se favorável. Em discussão, 

Júnior salientou que este valor é referente às obras realizadas no ano de 2015 nas ruas citadas 

no projeto, sendo que a partir da finalização do demonstrativo dos custos será possível realizar 

as cobranças das melhorias efetuadas, podendo o contribuinte parcelar o valor em até doze 

vezes. Colocado em votação o projeto foi aprovado por unanimidade. Finda Ordem do Dia, a 

Presidente comunicou que recebeu a Carta de renúncia da Mesa Diretora, onde a Assessora 

proferiu a leitura, e em seguida foi realizada a Eleição da nova Mesa Diretora da Câmara, após 

a suspensão da sessão, pelo período de dez minutos, para que fosse realizada inscrição de 



chapas. Reabertos os trabalhos, a presidente interina declarou a inscrição de uma Chapa, 

composta da seguinte forma: Presidente: Ver. Rogério Luiz Martinello, Vice-presidente: Ver. 

João Vitor Dallagnol, 1º Secretário: Ver. Vilseu Fontana Júnior e 2ª Secretária: Ver. Marli 

Galafassi Machado. Em votação a nova Mesa diretora da Câmara foi eleita por maioria 

absoluta. Dando prosseguimento aos trabalhos, após a proclamação, o Presidente Rogério 

assumiu a presidência e fez seus agradecimentos, também comunicou que a Liderança da 

Coligação “Com trabalho e dedicação Charrua com nova visão” será exercida pela Vereadora 

Marli. E o cargo ocupado por ele na Comissão de Orçamento e Tomada de Contas será 

exercido pela Vereadora Marli. Declarou que durante o intervalo legislativo a Comissão 

Representativa da Câmara ficará composta pela Mesa Diretora e por mais dois membros 

indicados pelos líderes que são Jurandir e Ari. Seguindo as atividades fez uso da Tribuna a 

Vereadora Marli, que saudando a todos, agradeceu os colegas vereadores pelo ano que passou, 

e pela aprovação dos excelentes projetos em benefício ao Município. Declarou que torce pelos 

professores da Rede Estadual de Ensino diante dos problemas que vêm enfrentando. Também 

colocou que como forma de agradecimento pelo ano que passou, entregará uma lembrança aos 

vereadores e funcionários da Câmara. Posteriormente o presidente convidou para o Show de 

Natal no dia 19 de dezembro no Ginásio Poliesportivo e parabenizou os Vereadores Rogério, 

Marli e a Suplente Cleci pela passagem dos seus aniversários no final do mês de dezembro e 

comunicou que a Câmara estará em recesso do dia 22 de dezembro de 2019 ao dia 1º de 

fevereiro de 2020, sendo que poderá haver sessão extraordinária neste período; convocou para 

a próxima sessão ordinária no dia 12 de fevereiro de dois mil e vinte, quarta-feira, às dezenove 

horas, e agradeceu a presença de todos, encerrando a sessão. Não havendo mais nada a 

declarar, foi lavrada a presente ata que após lida e discutida será assinada pelos vereadores 

presentes. Sala de Sessões em dezessete de dezembro de dois mil e dezenove. 

 

 


