
ATA Nº 733 DA SESSÃO ORDINÁRIA, DA 8ª LEGISLATURA, REALIZADA EM 27 DE MAIO DE 2021. 

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

deu início a Sessão Solene em homenagem ao Servidor Vilmar Ernesto Tonello, e elencando a presença 

da Esposa do homenageado, Sra. Glacir Tonello, dos Vereadores, Prefeito Municipal Valdésio Roque 

Della Betta, e Vice-Prefeito Gerso Roncaglio, parabenizou e agradeceu o servidor pelo significativo 

serviço prestado à comunidade de Charrua. Na oportunidade, Vilmar Tonello comentou sobre sua 

trajetória de trabalho no munícipio e agradeceu aos Senhores Luiz Carlos Franklin da Silva, Vanderlei 

Simionato, Gerso Roncaglio, Algacir Caldatto, Volmir Munaretto, o Prefeito Valdesio Roque Dellabeta, os 

colegas da EMATER, pelo apoio em sua jornada, e, em especial, a todos os agricultores. Em 

homenagem, o Vice-Prefeito Gerso parabenizou pelo trabalho e dedicação durante os vinte anos 

dedicados ao Municipio, mencionando passagens dos trabalhos que realizaram em conjunto. O Prefeito 

Municipal Roque de imediato fez um apelo quanto aos cuidados sanitários em virtude do aumento dos 

casos do coranavírus, ressaltando os cuidados e medidas preventivas. Parabenizou o Servidor Tonello 

pelo nobre trabalho prestado junto à EMATER de Charrua, destacando uma das principais atividades 

desenvolvidas, oriundo do empenho e trabalho do servidor, que é a fruticultura no Município. Ato contínuo, 

foi realizada a entrega de uma placa dos Poderes Executivo e Legislativo em reconhecimento ao 

relevante serviço público prestado. Após o Presidente Adriano deu início a Sessão Ordinária, saudando 

a todos os presentes. Feita a Leitura da Ata N° 732 pelo vice presidente, vereador Junior, a mesma foi 

aprovada por todos. Em seguida, o Presidente fez um relato ao Plenário sobre a viagem a Porto Alegre 

juntamente com o Poder Executivo, destacando sobre a audiência na Casa Civil do governo estadual que 

reivindicou a conclusão das obras de pavimentação asfáltica na ERS 430 que liga Charrua e Tapejara, a 

qual foi intermediada pelo deputado Paparico Bacchi, e contou com a presença  do prefeito de Tapejara, 

Evanir Wolff (Big) e o prefeito de Charrua, Valdésio Roque Della Betta. Após abrir as inscrições para a 

Tribuna, a Assessora iniciou a leitura da Ordem do Dia: EDITAL N°04/2021- Audiência Pública. 

Demonstração e Avaliação das Metas Fiscais do 1º quadrimestre do ano. PROJETO DE LEI Nº 52/2021– 

Autoriza o Poder Executivo firmar Termo de Colaboração com o Estado do Rio Grande do Sul, por 

intermédio da Secretaria da Segurança Pública, com a interveniência da Brigada Militar, visando a 

conjugação de esforços, para viabilizar e apoiar o processo de segurança Pública, por meio de vídeo 

monitoramento. A Comissão Geral de Pareceres destacou-se favorável. Defendeu o projeto executivo o 

vereador Rogério, elencando a importância do projeto, para autorização das imagens das câmeras para 

a Brigada Militar e Secretaria de Segurança Publica do Estado. Discutiram o projeto: a vereadora Eliana, 

que questionou a demora da execução do projeto, citando exemplos de municípios vizinhos que já 

possuem o vídeomonitoramento; relatou quanto ao crédito que o Sicredi investiu no município em relação 

ao crédito do município de Floriano; comentou sobre um modelo específico de Câmera onde é possível 

captar informações de placas clonadas; e, destacou a falta de informações da Prefeitura e presidência 

do CONSEPRO. O vereador Junior elencou o trabalho do executivo em prol da concretização do projeto; 

comentou sobre os percalços que ocorreram durante toda a execução do projeto, e ressaltou a busca de 

novas informações sobre câmeras mais atualizadas de vídeomonitoramento. O Presidente Adriano 

ressaltou que a diferença de linhas de créditos do Sicredi pode se dar por não ser a mesma regional que 

abrange os municípios. Após o projeto foi aprovado por todos. PROJETO DE LEI N°53/2021-  Autoriza 

a contratação de farmacêutico, para atender possível necessidade excepcional e temporária, e dá outras 

providências. A Comissão Geral de Pareceres destacou-se favorável. Defendeu o projeto executivo a 

vereadora Nilva, que ressaltou a importância de mais um profissional através de processo seletivo, por 



necessidade, bem como contratação de técnico de enfermagem para cobrir férias; comentou sobre a alta 

demanda dos trabalhos devido ao enfrentamento da pandemia, colocando-se favorável ao projeto. 

Discutiram o projeto: a vereadora Eliana, que elencou a sobrecarga dos profissionais durante esse 

período, ressaltando a importância e necessidade da retirada de medicamentos pelos munícipes, 

questionando o tempo de contratação do futuro servidor, colocando-se favorável ao projeto; a vereadora 

Nilva ressaltou que o servidor chamado será treinado e capacitado para auxiliar nas demandas enquanto 

perdurar a necessidade. Após o projeto foi aprovado por todos. INDICAÇÃO Nº43/2021 – Do vereador 

Marcelo Fochi; INDICANDO que o Poder Executivo juntamente com a Secretaria da Saúde, estude a 

possibilidade de aquisição de Concentradores de Oxigênio. Em discussão, o vereador redator comentou, 

primeiramente, sobre a emenda recebida do Deputado Alceu Moreira, onde irá auxiliar no Município; 

elencou sobre a importância da aquisição do Concentrador de Oxigênio, comentando sobre as funções, 

benefícios e modelos; ressaltou o apelo sobre os cuidados e medidas para o combate ao Coronavírus. 

Discutiram a indicação: a vereadora Marli, que lembrou sobre sua indicação verbal já feita em relação 

aos concentradores de oxigênio; ressaltou que no momento a secretaria da saúde está atendendo a 

necessidade via Estado que fornece o aparelho; elencou que devido a importância e urgência a secretaria 

da saúde está também efetuando a locação dos aparelhos para maior agilidez. O vereador Marcelo 

argumentou quanto à preferência na aquisição dos aparelhos à locação. A Vereadora Nilva parabenizou 

o colega pela indicação, sendo favorável a aquisição, e ressaltou que já é dever do Estado dispensar o 

tratamento; comentou sobre os exames que o paciente precisa fazer para receber o concentrador; 

ressaltou sobre os recursos que chega até o município, sendo que a maioria deles já vem destinados, e 

não como verba livre. A vereadora Eliana comentou sobre as emendas parlamentares que chegam até a 

secretaria da saúde e relatou sobre o mantimento dos tubos de oxigênio, onde tem pouca duração. O 

vereador Junior sugeriu ao executivo a aquisição de dois concentradores de oxigênio, caso haja 

necessidade durante a pandemia; colocando- se favorável a indicação. O vereador Marcos elencou sobre 

a importância de antecipação e urgência devido ao período crítico, sugerindo que o município tenha os 

aparelhos próprios. O vereador João Vitor comentou sobre a importância da secretaria da saúde e das 

emendas parlamentares, e que em visita à Secretária, o município está conseguindo o aparelho conforme 

a necessidade, e colocou-se favorável à indicação. Após a Indicação foi aprovada por todos. Ato contínuo, 

o Presidente convocou a vereadora Nilva para fazer uso da Tribuna Livre, que comentou sobre a situação 

atual dos casos de Coronavírus no município e região, fazendo um apelo pela colaboração da população 

nas medidas de enfrentamento e cuidados. Comentou sobre a Lei Complementar N°173/2020, quanto ao 

reajuste dos servidores, destacando a suspensão da concessão pelo Tribunal de Contas, o que provocou 

a suspensão do reajuste dado pelo Município de Erechim, através da Lei nº 6825/2021; e quanto ao 

congelamento das vantagens aos servidores. Por fim, o Presidente agradeceu a presença de todos, em 

especial a do Poder Executivo; ressaltou os cuidados com o Coronavírus; e convocou para a próxima 

Sessão Ordinária no dia 09 de junho de dois mil e vinte um, quarta-feira, as dezenove horas, 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 maio de dois mil e vinte e um. 

 

 
 


