
ATA Nº 726 DA SESSÃO ORDINÁRIA, DA 8ª LEGISLATURA, REALIZADA EM 24 DE 

FEVEREIRO DE 2021. 

Aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e um, às dezenove horas e trinta minutos 

o Presidente Adriano deu início a sessão ordinária, saudando a todos os presentes. Destacou sobre o 

apoio a Rádio Charrua, onde até o momento o Executivo não pode dar devido à falta de apresentação da 

documentação da Rádio. Esclareceu que as transmissões das sessões serão feitas pela página da Câmara 

no Facebook. Feita a leitura da ata da sessão ordinária anterior pelo Vice-Presidente da Mesa Diretora, 

Vereador Júnior, a mesma foi aprovada por unanimidade. Após abrir as inscrições para a Tribuna, a 

Assessora iniciou a leitura da Ordem do Dia: Edital Nº 02/2021. Convocação para Audiência Pública. 

Projeto Nº 22/2021. Autoriza a contratação de operador de máquinas, 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, Marli destacou que este projeto é 

autorização para abrir processo seletivo simplificado a fim de contratar operador, em virtude da 

exoneração de um funcionário, a pedido. Em seguida o projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto 

Nº 21/2021. Altera a redação dos incisos III e IV, do art. 3º e inclui o art. 6º-A, na Lei Municipal nº 

1.429, de 21 de dezembro de 2017, que institui o Programa Agro Força, e dá outras providências. A 

Comissão de Pareceres destacou-se favorável. Em discussão, João Vitor agradeceu ao Executivo por dar 

atenção a sua indicação e por ser de urgência já ser executada. Colocou que na mensagem está bem 

especificado o que será alterado, bem como será acrescentado 30% de ajuda na apresentação de notas 

fiscais a fim de auxiliar os agricultores que contratam maquinários de grande porte para a silagem. 

Marcelo pediu para que o projeto ficasse para ser votado na próxima sessão, devido nesta sessão terem 

duas indicações que beneficiam os produtores, com auxílio para produtores de laranja e viticultores, bem 

como para correção de solo, sugerindo uma emenda aditiva ao projeto para que todos sejam beneficiados. 

Rogério salientou que para cada tipo de auxílio tem um projeto especifico, assim não será possível 

colocar as indicações junto neste projeto. Júnior declarou ser favorável as palavras do Vereador Rogério, 

pois cada auxílio tem um projeto diferente, sendo que este projeto é somente a alteração de uma Lei 

Municipal. Seguidamente o projeto foi aprovado por unanimidade. Indicação Nº 22/2021. Do Vereador 

João Vitor. Indicando que o Poder Executivo, juntamente com a Secretaria de Obras, construa um novo 

Centro de Lazer na Cidade Alta. Em discussão, o Vereador Redator salientou que com a construção de 

uma nova área de lazer na Cidade Alta a população poderá se reunir para momentos recreativos, como 

acontece na Gruta. Aproveitou o espaço para colocar que será construída uma pista temporária de 

veloterra na saída para Tapejara ao lado do abatedouro, com a finalidade de divertir os jovens do 

Município que praticam esta modalidade, mas que no momento que tiver outra ocupação para o terreno 

esta será retirada do local. Posteriormente a indicação foi aprovada por unanimidade. Indicação Nº 

29/2021. Do Vereador Marcelo. Indicando que o Poder Executivo juntamente com a Secretaria 

competente, busque parceria com a União e Estado para construção de cisternas, através do MDS. Em 

discussão, o Vereador Redator ressaltou que as cisternas estão sendo utilizadas como uma forma 

emergencial para amenizar a situação da escassez de água para produtores rurais; sendo que podem ser 

construídas através do programa do Ministério do Desenvolvimento Social. Também colocou que a 

Secretaria da Agricultura já faz o abastecimento em algumas propriedades com o caminhão pipa, mas 



que nem todos os produtores têm onde armazenar a água por um período mais longo. Júnior parabenizou 

a indicação, e complementou que poderia ser feito também a limpeza e abertura de açudes nas 

propriedades onde há mais abundância de água para ser feito a irrigação de pastagens favorecendo a 

bacia leiteira. Marli colocou que já foi aprovado um projeto para abertura de mais açudes, porém as 

máquinas vem do estado acarretando em uma demora maior para serem feitas. Eliana declarou que na 

primeira sessão do ano muito se falou na falta de água no município, onde toda possibilidade de amenizar 

um pouco a situação é bem-vinda, mas que se deve buscar mais recursos para isso. Após a indicação foi 

aprovada por unanimidade. Indicação Nº 30/2021. Do Vereador Marcelo. Indicando que o Poder 

Executivo juntamente com a Secretaria da Agricultura, estude a viabilidade de um projeto para 

destinação de recursos aos agricultores como porcentagem no ressarcimento na produção de uva e 

laranjas, sendo esses em análise e correção de solo, aquisição de mudas, transporte na produção e também 

assistência técnica. Em discussão, o Vereador Redator ressaltou que esta indicação só vem a contribuir 

na vida destas pessoas, pois dependem desta atividade para se manterem no campo, citando várias 

possibilidades que poderiam ajudar as famílias. Sugeriu a contratação de um profissional para dar 

assistência técnica em todas as áreas, inclusive para hortaliças, melhorando a genética e diminuindo o 

custo de produção onde gerará mais renda para os munícipes. Aproveitando o espaço, o Presidente 

Adriano salientou que já existe Lei para os fruticultores e vai ser melhorada com a indicação, e quanto a 

aprovação do projeto 21, entende-se que este é de urgência, pois estamos na época das silagens, sendo 

que nos próximos dias tudo será analisado. Júnior colocou que a ajuda na aquisição de mudas já está 

sendo dada, sendo muito importante manter e melhorar esta prática. Elencou que na questão das 

hortaliças consegue-se produzir muito com pouco, basta focar mais nos órgãos competentes e 

profissionais qualificados, onde já se tem pessoas que querem investir, gerando mais ICM para o 

Município e automaticamente voltando em forma de incentivo para os produtores. Posteriormente a 

indicação foi aprovada por unanimidade. Indicação Nº 31/2021. Do Vereador Marcelo. Indicando que 

o Poder Executivo Municipal juntamente com a Secretaria de Obras e Viação, execute a pavimentação 

asfáltica da Rua João Adi Domingues, saída para a Linha Florentina. Em discussão, o Vereador Redator 

ressaltou que tem um projeto para construção do calçamento nesta rua, porém entende que não daria 

muito serviço e custo para o município fazer a pavimentação asfáltica, assim diminuiria a poeira para 

quem reside no local, sabendo-se que nesta rua há bastante movimento por dar acesso ao campo Estrela 

do Sul, ao Cemitério das comunidades, e futuramente ao Loteamento Vista do Sol. Solicitou ao Poder 

Executivo para que dê prioridade nesta obra. Júnior declarou que o Município vem evoluindo com as 

pavimentações asfálticas, sugerindo que seja revisto o plano diretor, pois o perímetro urbano está bem 

compacto, pensando, assim, na ampliação deste futuramente. Nilva salientou que foi aprovado no ano 

passado a pavimentação daquela rua, sendo de extrema importância devido ao fluxo de veículos. Colocou 

que já era pra estar pronta a pavimentação mas que a empresa contratada não conseguiu matéria prima 

suficiente para dar início a obra. Relembrou sua indicação da sessão passada onde pediu ao Poder 

Executivo a pavimentação de todas as ruas da cidade, e frisou que a preocupação da administração é para 

melhorar cada vez mais a cidade, bem como a área da agricultura. Após a indicação foi aprovada por 

unanimidade. Ato contínuo o Presidente suspendeu a sessão por alguns instantes devido a problemas na 

transmissão da sessão. Reabertos os trabalhos, deu-se seguimento a leitura e votação das indicações. 



Indicação Nº 32/2021. Do Vereador Rogério. Indicando que o Poder Executivo Municipal, juntamente 

com a Secretaria da Agricultura, possibilite aos produtores de leite incentivo através da disponibilização 

de produtos agrícolas para a correção do solo, a fim de aprimorar a qualidade do leite produzido nas 

propriedades leiteiras. Em discussão, o Vereador Redator relatou que esta indicação é um pedido dos 

pequenos produtores, onde a administração juntamente com o Governo do Estado já vinha ajudando 

pequenos produtores há alguns anos atrás com destinação de adubos e outros materiais. Em questão a 

análise de solo, colocou que o Prefeito já está vendo um convênio para que todo produtor uma vez por 

ano possa fazer esta análise, indiferente do tipo de produção. Eliana colocou-se favorável a todo auxílio 

para os produtores, pois sabe da dificuldade que estes encontram. Lembrou do incentivo ofertado para 

plantação de eucaliptos, onde a grande maioria dos agricultores está com o produto sem saber o que 

fazer. Solicitou que seja revisto os programas de incentivos para que sejam acompanhados do início ao 

fim, também com a destinação dos produtos. Em seguida a indicação foi aprovada por unanimidade. 

Indicação Nº 33/2021. Da Vereadora Eliana. Indicando que o Poder Executivo Municipal, juntamente 

com a Secretaria da Educação, Desporto, Cultura e Turismo, dê prioridade para mudança no Plano de 

Carreira do Magistério Municipal das Escolas Municipais de Charrua. Em discussão, a Vereadora 

Redatora declarou a importância de ser revisto o Plano de Carreira dos professores, pois a última 

atualização foi em 2002. Colocou que em 2017 entrou com a mesma indicação na Câmara, mas que até 

o momento nada foi feito, sendo que houve alteração em várias categorias durante este período. Salientou 

que não precisa ser imediato, mas que se desse o ponta pé inicial, citando várias mudanças que poderiam 

ser feitas. Marli parabenizou a indicação e declarou o quão importante é a classe dos professores. 

Colocou que em conversa com o Prefeito, este sugere que a Vereadora Eliana marque uma reunião com 

o Prefeito, Secretário da Educação, e professores, juntamente com o Presidente da Câmara, para discutir 

e apontar mudanças que poderão ser feitas no plano de carreira, dentro do possível. Marcelo elencou que 

a situação dos profissionais de ensino vem se arrastando a tempo, onde o TCE apontou em 2002, 

sabendo-se da dificuldade que os professores enfrentam para passar o conhecimento aos alunos. 

Reforçou o pedido ao Prefeito para montar uma comissão e avaliar o plano vendo quais pontos são 

cruciais para mudança. Júnior colocou seu contentamento com o número de assistentes para que vejam 

o papel do Vereador e as suas responsabilidades. Salientou que a culpa não pode ser colocada sempre 

para o último prefeito em exercício, mas sim para todos os administradores que passaram até o momento, 

colocando que a educação é a base de tudo, e que Charrua, em termos de pesquisa regional, é um dos 

Municípios que mais valoriza a classe dos professores. Marcelo concordou com as palavras do Vereador 

Júnior, e afirmou que o momento é complicado. Solicitou que se dê o passo inicial para a mudança, 

sendo este um ato de valorização. Posteriormente a indicação foi aprovada por unanimidade. Indicação 

Nº 34/2021. Do Vereador Marcelo. Indicando que o Poder Executivo Municipal faça um estudo e 

conceda aumento salarial aos servidores municipais. Em discussão, o Vereador Redator salientou que 

devido a pandemia o reajuste só pode ser dado no valor da inflação, sabendo-se da quantidade de aumento 

que todos os produtos consumidos sofreram, e o quanto é importante manter reajustado a inflação nos 

salários, uma vez que os funcionários tem papel fundamental na administração do Município. Eliana 

declarou o quanto os funcionários ficaram abismados em saber que não poderiam ter reajuste salarial 

neste ano, pois nos últimos anos foi reajustado somente a inflação baseada no IPCA. Sugeriu ao Poder 



Executivo que monte uma comissão dos funcionários para uma reunião, vendo quais as possibilidades 

para o aumento. Após a indicação foi aprovada por unanimidade. Ato contínuo o Presidente convocou a 

Vereadora Nilva para fazer uso da Tribuna, que cumprimentando a todos, falou da situação em que o 

Município se encontra bem como a região quanto a Pandemia. Pediu a população para que tomem mais 

cuidados e fiquem em casa para que a situação não se agrave mais. Elencou sobre a vacinação contra o 

Coronavírus, colocando a quantidade de doses que já foram aplicadas aos munícipes. Posteriormente fez 

uso da Tribuna o Vereador Marcelo, saudando a todos, falou sobre a sua indicação votada na sessão 

passada onde sugeriu ao Poder Executivo que fizesse a seleção das famílias e a destinação dos lotes do 

loteamento Vista do Sol, onde na discussão a Vereadora Marli colocou que o financiamento junto à 

Caixa Federal não foi possível em tempo hábil devido à falta de documentos do Loteamento. 

Apresentando toda a documentação, declarou que poderia ser feita a relação das famílias, pois o 

loteamento já está legalizado com matrícula, faltando somente a rede pluvial e a rede de água. Destacou 

também o programa de vídeo monitoramento onde o comércio está cobrando o funcionamento deste para 

coibir uma série de atos de vandalismos, assim gerando mais segurança tanto ao comércio local como 

para a população. Por último colocou sobre a falta de medicamentos no Posto de Saúde nos últimos 

meses, e como pode ficar prejudicada a saúde dos munícipes que fazem uso contínuo de medicamentos. 

A Vereadora Eliana cumprimentou a todos, primeiramente falou sobre a questão do auxílio a entidades, 

onde o tempo para regularização e busca de documentação para a inscrição foi muito curto, acarretando 

que muitas entidades do Município não conseguiram o auxílio. Pediu explicação se alguma medida foi 

tomada perante a sua indicação votada na última sessão, quanto a cobrança da limpeza dos terrenos 

particulares. Falou também sobre o cancelamento das aulas presenciais devido ao covid, pedindo a 

população para que se cuidem, devido ao caos que se encontram os hospitais. Declarou também sobre a 

questão dos carros públicos, onde devem ser mais cuidados, pois é dinheiro público investido neles. E 

por último parabenizou a Secretaria de Obras pela colocação de câmeras de segurança na garagem. Por 

fim, o Presidente Adriano agradeceu a presença de todos; convocou para a próxima sessão ordinária no 

dia 10 de março de dois mil e vinte e um, quarta-feira, às dezenove horas e trinta minutos, 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 fevereiro de dois mil e vinte 

e um. 

 


