
ATA Nº 734 DA SESSÃO ORDINÁRIA, DA 8ª LEGISLATURA, REALIZADA EM 09 DE JUNHO DE 

2021. Aos nove dias do mês de junho de dois mil e vinte e um, às dezenove horas, o Presidente 

Adriano deu início a sessão ordinária, saudando a todos os presentes, em especial a presença do 

Prefeito Municipal, Valdésio Roque Della Betta, e internautas da página do facebook da câmara, 

parabenizando o empenho de todos os envolvidos na aprovação da ligação asfáltica da ERS 430 que 

liga Charrua ao município de Tapejara, agradecendo o Deputado Paparico Bachi. Comentou sobre 

sua conversa com o Gerente da unidade de Charrua da Cooperativa Sicredi em relação ao projeto de 

videomonitoramento. Feita a leitura da Ata da Sessão Ordinária anterior nº 733 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: PROJETO DE LEI Nº 54/2021 - Autoriza a contratação 

de psicólogo, 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, 

onde elencou a necessidade da contratação através de processo seletivo, colocando-se favorável ao 

projeto; comentou sobre a alegria da aprovação da ligação asfáltica da ERS 430, onde irá auxiliar o 

tráfego entre os municípios; elencou sobre sua solicitação verbal junto ao gabinete executivo, sobre a 

ampliação das hipóteses de parentescos na licença por falecimento de familiares. Após o projeto foi 

aprovado por todos. PROJETO DE LEI Nº 55/2021- Prorroga a autorização para a contratação 

emergencial de tesoureiro, de que trata a Lei Municipal nº 1.589, de 11 de julho de 2019, e dá outras 

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

vereador Júnior, destacando a necessidade da prorrogação da contratação até finalização de 

processo judicial que envolve o cargo de tesoureiro, declarando o desempenho do atual servidor, onde 

exerce muito bem suas funções, colocando-se favorável ao projeto. Após o projeto foi aprovado por 

todos. PROJETO DE LEI Nº 56/2021 - Autoriza a abertura de Crédito Especial para a Secretaria 

Municipal da Educação, Desporto, Cultura e Turismo, visando conclusão do Ginásio de Esportes da 

Reserva Indígena do Ligeiro, e dá outras providências. A Comissão Geral de Pareceres destacou-se 

favorável. Defendeu o projeto executivo a vereadora Nilva, elencando a necessidade do crédito para 

pintura e demais acabamentos do ginásio na Reserva Indígena, onde está em fase final, colocando-

se favorável ao projeto. Após o projeto foi aprovado por todos. PROJETO DE LEI Nº 57/2021 - Autoriza 

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

na sinalização viária, e dá outras providências. A Comissão Geral de Pareceres destacou-se favorável. 

Defendeu o projeto executivo o vereador João Vitor, destacando a importância do projeto para maior 

segurança no tráfego urbano do município, colocando-se favorável ao projeto. Após o projeto foi 

aprovado por todos. Ato contínuo o Presidente convocou o vereador Junior para fazer o uso da Tribuna 

Livre que comentou sobre a alegria da conquista pela aprovação da ligação asfáltica entre os 

municípios, mencionou sobre o trabalho dos antepassados, pois era um sonho ter a ligação asfáltica; 

parabenizou a todos os envolvidos na intermediação desta conquista; agradeceu em especial ao 

Deputado Paparico Bachi, o presidente da ACISAT Cristiano, o Deputado Sergio Turra, o prefeito de 

Tapejara Evanir Wolff (Big) e a bancada do Progressistas pela conquista. Após, o Presidente 

recepcionou o Prefeito Municipal Roque na Tribuna para esclarecimentos. Saudando a todos os 

presentes, o prefeito agradeceu aos vereadores pela dedicação e empenho no trabalho que exercem 

no legislativo e pela busca de recursos orçamentários. Esclareceu sobre o crédito utilizado no projeto 

de vídeo monitoramento e como está o andamento das instalações exigidas para o funcionamento 

das câmeras no município, onde parte do valor foi repassado pelo Sicredi. Ressaltou a conquista da 



realização da ligação asfáltica da ERS 430, que era um grande sonho de todos os munícipes, onde o 

Governador Eduardo Leite liberou 19,5 milhões para a conclusão da rota regional. Mencionou o 

trabalho de todas as gestões que contribuíram na realização do projeto, e o empenho da ACISAT no 

projeto PIAA/RS, aprovado na Assembleia Legislativa, com o apoio do Deputado Sergio Turra. 

Concluiu declarando que a comunidade abraçou a questão e o resultado chegou; agradeceu o apoio 

e a união de todos pois a obra é importante e beneficiará o Município. Por fim, o Presidente Adriano 

agradeceu a presença de todos e convocou para a próxima Sessão Ordinária, dia 23 de Junho de dois 

mil e vinte um, quarta-feira, as dezenove horas. 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 nove de Junho de dois mil e vinte e um. 
 


