
ATA Nº 732 DA SESSÃO ORDINÁRIA, DA 8ª LEGISLATURA, REALIZADA EM 12 DE MAIO DE 

2021. Aos doze dias do mês de maio de dois mil e vinte e um, às dezenove horas o Presidente Adriano 

deu início a sessão ordinária, saudando a todos os presentes e internautas da página do facebook da 

câmara, parabenizando a nova corte das soberanas do município. Feita a leitura da Ata da Sessão 

Ordinária anterior nº 731 pelo vice-presidente, vereador Junior, a mesma foi aprovada por 

unanimidade. Após abrir as inscrições para a Tribuna, a Assessora iniciou a leitura da Ordem do Dia: 

Ofício Circular TCE RS DCF n. 13/2021. Assunto: Decisão do Tribunal Pleno no Processo n. 009626-

0200/21-7. Revisão geral anual. Vedação. Inteligência do art. 8o, inciso I, da Lei Complementar 

Federal n° 173, de 27 de maio de 2020. Ofício N°87/2021- Resposta ao Ofício N°14/2021. PROJETO 

DE LEI N°47/2021- Institui o Programa Super Crédito, que subsidia juros de financiamento para 

empresas charruenses, e dá outras providências. A Comissão Geral de Pareceres destacou se 

favorável. Defendeu o projeto Executivo o vereador João Vitor, que destacou a importância do subsídio 

para as empresas do município, colocando-se favorável. Discutiram o Projeto: o vereador Marcelo, 

que destacou sobre o auxílio referente aos juros, mencionando sobre o trabalho da bancada do MDB, 

colocando-se favorável ao projeto; e o vereador Júnior, que salientou a importância do auxílio válido 

para todas as empresas do munícipio, parabenizando o empenho da associação comercial. Após o 

projeto foi aprovado por todos. PROJETO DE LEI Nº 48/2021 - Inclui parágrafo no art. 7º, da Lei 

Municipal nº1.503, de 06 de setembro de 2018, que institui o Programa de Incentivos a Produtores 

Rurais, inclui parágrafo no art. 5º, da Lei Municipal nº 1.530, de 20 de dezembro de 2018, que institui 

o Programa de Incentivos a Empresas, e dá outras providências. A Comissão Geral de Pareceres 

destacou-se favorável. Defendeu o projeto executivo o vereador Junior, destacando o melhoramento 

e agilidez referente ao incentivo aos produtores rurais e empresas, onde possuem até seis meses 

para apresentarem as notas fiscais juntamente a prefeitura, colocando-se favorável ao projeto. 

Discutiu o projeto o vereador Marcelo, que questionou sobre o prazo de entrega das notas para 

recebimento do auxílio, colocando-se favorável. O Presidente Adriano ressaltou que foi alterado a 

forma de processamento dos incentivos devido a demora na execução das obras e pela oscilação de 

preços. Após o projeto foi aprovado por todos. PROJETO DE LEI Nº 49/2021- Autoriza o Poder 

Executivo a isentar o pagamento da taxa de alvará de localização e funcionamento e de ISS fixo de 

estabelecimentos comerciais, no ano de 2021, e dá outras providências. A Comissão Geral de 

Pareceres destacou-se favorável. Defendeu o projeto executivo o vereador Rogério, onde ressaltou 

sobre a necessidade de isenção dos estabelecimentos que sofreram prejuízos econômicos com a 

pandemia, colocando-se favorável ao projeto. Após o projeto foi aprovado por todos. PROJETO DE 

LEI Nº 50/2021 - Autoriza realizar contratação de operário, servente auxiliar de serviços gerais e 

monitor escolar, para atender necessidade excepcional e temporária, e dá outras providências. A 

comissão Geral de Pareceres destacou-se favorável. Defendeu o projeto executivo a vereadora Marli, 

que elencou a necessidade das contratações, ressaltando a importância para os alunos especiais, 

frisando que a contratação será feita após a volta integral das aulas, colocando-se favorável aos 

projeto. Após o projeto foi aprovado por todos. PROJETO DE LEI Nº 51/2021- Autoriza a abertura de 

Crédito Especial para a Secretaria Municipal da Saúde e Assistência Social, visando pagamento de 

pessoal, e dá outras providências. A comissão Geral de Pareceres destacou-se favorável. Defendeu 

o projeto executivo a vereadora Nilva, elencando sobre o pagamento de assistente social, devido a 

necessidade temporária do munícipio, colocando-se favorável ao projeto. Após o projeto foi aprovado 

por todos. INDICAÇÃO Nº 41/2021 - Do vereador Marcos Scariot, indicando que o Poder Executivo 

viabilize, através do departamento competente, um incentivo para implantação do sistema de energia 

solar fotovoltaica para o comércio e munícipes charruenses, bem como, o estudo da viabilidade de 

adotar o mesmo sistema para os prédios públicos municipais. Em discussão, o vereador redator 



elencou sobre a importância em adotar medidas de energia solar renovável, onde contribui para a 

sustentabilidade, e redução de gastos com energia do munícipio, elencando sobre as vantagens e 

linhas de crédito. O vereador Marcelo salientou sobre a aquisição em prédios públicos, repassando 

informações da ANEEL, onde há uma compensação de energia; ressaltou também sobre a posição 

geográfica e os benefícios para todos, principalmente para o meio ambiente. O Presidente Adriano 

passou a presidência para o vice-presidente Junior, e em manifestação, ressaltou que consta linha de 

crédito nas instituições bancárias para a instalação da energia solar, além de incentivo municipal; 

questionando qual a forma que se daria um novo auxílio. Após reassumir a presidência, colocou em 

discussão a matéria, onde o veredor Marcos salientou que há pessoas que fizeram a aquisição e não 

receberam o auxílio. Por fim, o vereador João Vitor destacou a ampliação do prazo no projeto de lei 

anterior para atender a todos que investem no município. Após a Indicação foi aprovada por todos. 

INDICAÇÃO Nº 42/2021 – Do vereador Marcelo Fochi, indicando que o Poder Executivo Municipal 

juntamente com o órgão competente adquira Aparelho Detector de vazamento de água. Em discussão 

o vereador redator elencou sobre a importância do equipamento para detecção de vazamento e 

rompimentos de água, onde faciltará o trabalho dos servidores nas vias. Após a indicação foi aprovada 

por todos. Ato contínuo, o presidente convou os vereadores para fazer o uso da Tribuna Livre. O 

vereador João Vitor comentou sobre o reajuste ao funcionalismo, onde o poder executivo buscou 

orientações para conceder, ressaltando que desde o início a DPM não se mostrou favorável ao 

reajuste, citando exemplos de municípios vizinhos; salientou sobre o entendimento do tribunal de 

contas e mencionou os índices  reajustados desde 2017, onde foram concedidas todas as 

porcentagens acima da inflação. O vereador Marcelo comentou sobre o projeto N°47/2021, 

agradecendo pela indicação que virou projeto; referiu sobre o posicionamento do executivo em 

resposta a revisão do reajuste anual dos servidores, questionando a lei a qual concedia o reajuste, 

salientando que se busque mais informações sobre a liminar; ressaltou que para 2022 é preciso um 

planejamento coerente sobre o reajuste dentro da legalidade. A vereadora Marli parabenizou a nova 

corte de soberanas do Munícipio, e agradeceu a antiga corte; parabenizou a todos os profissionais da 

enfermagem pela passagem do seu dia; comentou sobre o reajuste aos servidores, sendo favorável 

dentro da legalidade; e elencou a importância do vale alimentação aos servidores oriundo de sua 

indicação. A vereadora Eliana parabenizou as indicações dos colegas de bancada; comentou sobre o 

ofício do executivo e frisou que não foi pedido nada fora da legalidade referente ao reajuste anual; 

salientou a necessidade de um planejamento para o próximo ano, onde possa ser revisto as categorias 

dos servidores com um reajuste condizente; comentou sobre a licença maternidade que foi uma 

indicação de sua autoria atendida pelo executivo; mencionou sobre as vantagens dos servidores, 

referentes aos triênios e quinquênios pagos aos servidores; questinou também sobre as licenças 

prêmio, em relação ao controle dos servidores e ordem de licenciamento; finalizou comentando sobre 

a contribuição do servidor Tonelo, onde deixará as atividades no município. O vereador Junior 

parabenizou a nova corte de soberanas do município, os ganhadores do sorteio da acisac, os 

enfermeiros pela passagem do seu dia, e também ao vereador Silvio pelo trabalho desempenhado 

durante sua licença; comentou sobre o reajuste anual dos servidores, sendo sempre favorável dentro 

do amparo legal; parabenizou o Tonello pelo belo trabalho dentro do município. Por fim, o presidente 

Adriano afirmou que será feito o convite ao Tonello para receber uma homenagem na próxima sessão; 

parabenizou aos ganhadores do sorteio da acisac e agradeceu ao Marcos da Ampla Luz pelas 

informações sobre a energia fotovoltaíca. Agradeceu a presença de todos e convocou para a próxima 

sessão ordinária no dia 25 de Maio de dois mil e vinte um, terça-feira, às 19 horas, encerrando a 

Sessao. 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 doze de maio de dois mil e vinte e um. 


