
 

ATA Nº 735 DA SESSÃO ORDINÁRIA, DA 8ª LEGISLATURA, REALIZADA EM 30 DE JUNHO DE 2021. Aos 

trinta 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, e internautas da página do facebook da câmara. Agradeceu 

a atenção dos colegas na mudança da data da sessão para o presente dia. Após a aprovação da Ata N° 734 

da Sessão Ordinária Anterior, e aberta as incrições para a Tribuna Livre, a Assessora iniciou a leitura da Ordem 

do Dia: PROJETO DE LEI N°70/2021 - Autoriza a abertura de Crédito Suplementar para a Secretaria Municipal 

da Saúde e Assistência Social, visando aquisição de materiais para distribuição à pessoas carentes, e dá outras 

providências. A Comissão Geral de Pareceres destacou-se favorável. Em votação o regime de urgência foi 

aprovado por todos. Defendeu o projeto executivo o vereador Júnior que elencou a necessidade do crédito para 

a compra de materiais a fim das pessoas carentes construírem ou reformarem suas casas. Após o projeto foi 

aprovado por unanimidade. PROJETO DE LEI N°58/2021 - Ratifica assinatura de Termo de Cooperação 

firmado com a Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural - SEAPDR, e dá outras 

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

Júnior que elencou que a parceria com o Estado é para combate e enfrentamento da estiagem a fim de serem 

feitas novas açudes no Município. - PROJETO DE LEI N°59/2021 – Autoriza a concessão de incentivo para o 

produtor rural Leonir Sidinei Metzger, diante de investimentos na fruticultura perene, e dá outras providências. 

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

ressaltou a importância da diversificação de renda para que o produtor se mantenha no campo, colocando-se 

favorável ao projeto. O vereador Marcelo comentou sobre a importância de projetos como esse para o melhor 

proveito de terras acidentadas e sugeriu aumento no percentual de auxílios para fruticultores. Após o projeto 

foi aprovado por unanimidade. PROJETO DE LEI N°60/2021 – Autoriza a concessão de incentivo para o 

produtor rural Guilherme Ricardo Rauta, diante de investimentos em atividade agroindustrial, e dá outras 

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

Rogério que mencionou que se trata de um produtor que está investindo no município e que a administração 

sempre foi favorável em incentivar os investidores locais. Após o projeto foi aprovado por unanimidade. 

PROJETO DE LEI N°61/2021 – Autoriza concessão de incentivo para o produtor rural Ilvano José Caldato, 

diante de investimentos na bacia leiteira, e dá outras providências. A Comissão Geral de Pareceres destacou-

se favorável. Defendeu o projeto executivo a vereadora Nilva que destacou a importância de projetos assim 

para incentivar as familias a continuarem trabalhando no campo e gerando renda, onde consequentemente o 

investimento retornará ao município. Após o projeto foi aprovado por unanimidade. PROJETO DE LEI N°62/202 

– Autoriza a concessão de incentivo para o produtor rural Zeneo Langaro, diante de investimentos na bacia 

leiteira, e dá outras providências. A Comissão Geral de Pareceres destacou-se favorável. O Presidente Adriano 

transmitiu a presidência e defendeu o projeto executivo, expondo o orgulho em receber projetos de incentivo 

aos produtores rurais e a satisfação em saber que existem pessoas investindo no município a todo momento, 

afirmando que em visita a propriedade Langaro ficou bastante entusiasmado, pois o agricultor já tem planos de 

investimento para o próximo ano também. Discutiram o projeto: o Vereador Júnior, que parabenizou os quatro 



produtores que estão investindo, mesmo diante das incertezas que a pandemia gerou, também parabenizou a 

todos os produtores que já investiram e tiveram suas propriedades melhoradas, declarando que ele e os colegas 

estão disponíveis para auxiliarem a população; fez um apelo aos municípes que pensam em investir que 

acreditem, e os motivou, afirmando que tudo o que se faz acreditando, o resultado é de muito êxito; finalizou 

lembrando que diante disso toda a comunidade se beneficia com serviços de qualidade. A Vereadora Eliana, 

que parabenizou a coragem de investir, principalmente diante das incertezas da pândemia quando os preços 

até triplicaram. Citou Guilherme Ricardo Rauta que já havia saído do município, e retornou com sua família, 

onde está investindo, demosntrando o apreço pelo município. Citou a família do Ilvano Zeneu Caldato, 

enfatizando que são incansáveis trabalhadores. O Vereador Marcelo, que parabenizou o produtor Guilherme 

Rauta, elencando a importância de pessas especializadas para fazer o acompanhamento dessas pessoas que 

iniciam atividades, visando as questões ambientais e sanitárias. Comentou sobre o selo Sabor Gaúcho, como 

forma de agregar valor e mencionou o papel da Emater como aliada nesse processo. Parabenizou os demais 

produtores, mencionando no passado a importância da bacia leiteira para que os produtores permanecessem 

no campo. O vereador João Vitor, que expressou felicidade em defender e aprovar os projetos, mencionando 

o trabalho do secretário da agricutura Rodrigo Dalzotto e do vice prefeito Gerso Roncaglio juntamente com os 

produtores rurais, inclusive os de baixa renda que estão investindo em renda familiar extra, onde o objetivo é 

de levantar as necessidades de cada propriedade de modo a facilitar a atividade desenvolvida, através de 

análises de solo, por exemplo. Se colocou favorável ao projeto e pediu para que acreditem no município e 

invistam aqui. Em seguida o projeto foi aprovado por unanimidade. PROJETO DE LEI N°63/2021 – Autoriza a 

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

serviços de abertura e conservação de estradas municipais rurais e a manutenção do sistema comunitário de 

abastecimento de água, 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 investimento para a 

manutenção das estradas, materiais de consumo e o programa de abastecimento de água, sendo grandes 

demandas para a manutenção dos serviços principais, colocando-se favorável ao projeto. Após o projeto foi 

aprovado por unanimidade. PROJETO DE LEI N°64/2021 – Autoriza a abertura de Crédito Especial para a 

Secretária Municipal de Saúde e Assistência Social, visando desenvolvimento de ações de enfrentamento ao 

Coronavírus, e dá outras providências. A Comissão Geral de Pareceres destacou-se favorável. Defendeu o 

projeto executivo a vereadora Nilva, que afirmou serem dois recursos que chegam ao municipio já destinados, 

o primeiro para investimento em pessoal, material de consumo, podendo ser utilizado também para a aquisição 

de testes, já o segundo destinado para gestantes e nos atendimentos de puérpio, porém, na impossibilidade de 

realizar atividades com gestantes, esse recurso será utilizado para pagamento de pessoal como médicos e 

enfermeiros, e finalizou colocando-se favorável ao projeto. Após o projeto foi aprovado por unanimidade. 

PROJETO DE LEI N°65/2021 – Autoriza a concessão de ressarcimento de valores para a construção de 

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

A Comissão Geral de Pareceres destacou-se favorável. Defendeu o projeto executivo o vereador Júnior, que 

destacou ser a concessão resultado de um estudo social que passa pelo Conselho de Habitação e pela 



Assistência Social; ressaltou ainda que a maior parte das famílias beneficiadas ficam na Reserva Indígena do 

Ligeiro; frizou a importância do projeto destacando a existência de casas com famílias entre 10 e 12 moradores, 

e demonstrou a necessidade de possibilitar moradia digna para essas famílias; comentou sobre a necessidade 

de resolver a questão sanitária da Reserva Indígena, através da construção de banheiros, que será possível 

com os recursos que estão por vir no próximo ano juntamente com a Funai, e colocou-se favorável ao projeto. 

Discutiram o projeto : A vereadora Eliana, que reforçou que apenas uma beneficiada não é indigena, afirmando 

que convive com a comunidade e mencionou a necessidade do conforto para enfrentar o frio, inclusive na 

escola, acrescentando sobre a importância da campanha do agasalho para as crianças. A vereadora Nilva, que 

defendeu a importância da necessidade de moradia digna para essas pessoas, salientando o inverno rigoroso, 

colocando que mesmo em casas confortáveis faz muito frio, mencionando também a importância da campanha 

do agasalho, informando que as doações de roupas podem ser feitas no Crass, ou mesmo na Unidade de 

Saúde; com isso, a vereadora Eliana sugeriu que as roupas sejam deixadas na escola para servir as crianças 

que necessitam. O vereador Marcelo, que ressaltou a importância do projeto, destacando a situação precária 

das casas e a necessidade de melhorar as condições de vida e de saúde das famílias. Sugeriu aos Vereadores 

a busca de ajuda de outros orgãos, e mencionou os recursos da união que virão para Saneamento Básico e a 

necessidade de ter os projetos elaborados para receber esses recursos. Em seguida o projeto foi aprovado por 

todos os vereadores. PROJETO DE LEI N°66/2021 – Disciplina a concessão de patrocínio, na forma de apoio 

cultural, a radiodifusão comunitária no território do Município de Charrua/RS e dá outras providências. A 

Comissão Geral de Pareceres destacou-se favorável. O vereador Adriano transmitiu a presidência e defendeu 

o projeto executivo lembrando da alegria quando a rádio foi ao ar; mencionou a estrutura da rádio e a 

capacidade de levar mais informações a comunidade, facilitando o conhecimento de todos, após colocou-se 

favorável ao projeto. Discutiram o projeto executivo: A vereadora Eliana, que salientou a necessidade do 

patrocínio as rádios comunitárias já que as mesmas sobrevivem de patrocínio, mencionou também sobre as 

transmissões das sessões da Câmara de Vereadores já feitas pela Rádio Charrua, após finalizou colocando-

se favorável ao projeto. O vereador Adriando reforçou que no passado foi solicitado que a Rádio Charrua fizesse 

a tranmissão e a solicitação do auxílio ja havia sido feita, mas por questões relacionadas a documentação não 

foi possível finalizar, a Câmara desde então adquiriu aparelhos próprios para assegurar as transmissões; 

acrescentou que a Rádio Charrua continua sendo bem vinda para levar informação a comunidade. Após o 

projeto foi aprovado por unanimidade. PROJETO DE LEI N°67/2021 – Inclui inciso art. 112, da Lei Municipal 

n°003, de 04 de janeiro de 1993, que dispõe, sobre o regime jurídico dos servidores públicos do município, e 

dá outras providêcias. A Comissão Geral de Pareceres destacou-se favorável. A vereadora Marli defendeu o 

projeto executivo, ressaltando a importância da concessão de licença ao servidor para o funeral de familiares, 

onde a presença e amparo dos familiares nos momentos de perda é fundamental. A vereadora Eliana 

parabenizou a vereadora Marli pela indicação, e ressaltou a importância da colaboração e do diálogo entre 

funcionários e Secretários, nos casos que não há amparo pela lei nesses momentos. Após o projeto foi 

aprovado por unanimidade. PROJETO DE LEI N°68/2021 – Autoriza a abertura de Crédito Suplementar para 

a Secretaria Municipal da Indústria, Comércio, Agricultura e Meio Ambiente, visando manutenção dos serviços 



da Patrulha Agrícola Municipal, e dá outras providências. O vereador Rogério defendeu o projeto executivo 

argumentando sobre a grande demanda dessa secretaria, em seguida, o projeto foi aprovado por unanimidade. 

PROJETO DE LEI N°69/2021 – Autoriza a abertura de crédito suplementar para a Secretaria Municipal da 

Indústria, Comércio, Agricultura e Meio Ambiente, visando aquisição de motoniveladora, e dá outras 

providências. A Comissão Geral de Pareceres destacou-se favorável. O vereador João Vitor defendeu o projeto 

executivo, comentando, na oportunidade, sobre a conquista do carregador que já está no pátio, lembrando ser 

uma máquina de boa qualidade. Frisou sobre os projetos já aprovados para a manutenção dos máquinários, 

elencando a necessidade de renovação da frota. Assegurou a qualidade da máquina a ser adquirida; pontuou 

a alta dos preços em decorrência da pandemia e da consequente escassez de matéria prima; também 

agradeceu ao recurso do Senador Luis Carlos Heinze no valor de R$ 258.750,00, após demonstrou a relevância 

do projeto e colocou-se favorável. O vereador Marcelo colocou-se favorável a renovação da frota citando o 

ganho de tempo, eficiência e econônomia de recursos para manutenção; também lamentou a alta nos preços 

devido a pandemia, e salientou a importância do cuidado no manuseio com o máquinário para a conservação, 

solicitando que seja considerada a hipótese de revisões na concessionária. O vereador Júnior ressaltou a 

intenção da administração em priorizar o trabalho que é desenvolvido dentro do município para serviços, 

inclusive no que tange às manutenções, e declarou sobre a intenção das antigas administrações de terem 

trabalhado sempre para o melhor; pontuando a necessidade de avaliar o custo benefício quando as 

manutenções são feitas fora do município; concordou com a necessidade dos cuidados no manuseio e 

manutenção das máquinas, elencando haver prazo de vida útil para cada máquina, citando como exemplo o 

proveito da máquina Caterpillar durante os anos de uso, e colocou-se favorável ao projeto. Após o projeto foi 

aprovado por unanimidade. MENSAGEM DO LEGISLATIVO N°03/2021 – Autoriza a abertura de crédito 

suplementar ao legislativo municipal. O vereador Júnior defendeu o projeto elencando a necessidade do 

investimento em equipamentos com o objetivo de possibilitar as transmissões das sessões da Câmara de 

Vereadores com qualidade, para que a comunidade possa acompanhar o andamento dos projetos. Após o 

projeto foi aprovado por unanimidade. INDICAÇÃO N° 46/2021 - Do vereador João Vitor Rebelatto, 

INDICANDO: Que o poder Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria de Obras, efetue o alargamento 

da Estrada Vicinal que liga o Morro do Caldatto até a Cotrijal, desde o acesso pela ERS 475. O vereado João 

Vitor frizou que tal estrada é um caminho que encurta trajetos principalmente em tempo de safra para quem se 

desloca da Comunidade Nossa Senhora de Lourdes e da Reserva Indigena, facilitando o acesso a empresa 

Cotrijal, além disso, elencou que todos os municípes se beneficiarão com o aumento da segurança no local. 

Após a indicação foi aprovada por unanimidade. INDICAÇÃO N° 46/2021 - Do vereador Marcelo Fochi, 

INDICANDO: Que o Poder Executivo Municipal, juntamente com o orgão competente desenvolva um projeto 

para atender as pessoas que foram contaminadas pelo Covid-19 e ficaram com sequelas, oferecendo 

acompanhamento com profissionais especializados: Médicos, Fisioterapeutas, Psicólogos, Fonoaudiólogos. O 

vereador Marcelo argumentou expondo a própria experiência que teve ao sentir os danos do vírus, 

mencionando as várias sequelas físicas, mentais e emocionais que o mesmo pode deixar. Sugeriu ainda o 

mapeamento do estado de saúde dos pacientes que passaram pela doença de modo a identificar como ela 



agiu em cada um, a fim de construir um banco de dados. A vereadora Nilva parabenizou o vereador Marcelo 

pela indicação, e comunicou que foi informada pela Secretária da Saúde que a equipe de saúde já está fazendo 

o levantamento de dados e o mapeamento das pessoas que passaram pelo Covid(19). Afirmou que os 

atendimentos se dão através de indicação médica para tais casos e que há equipe de trabalho para atender a 

demanda pós covid; finalizou colocando-se favorável à indicação. Após a indicação foi aprovada por 

unanimidade. O presidente Adriano concluiu a sessão informando que esteve reunido com o executivo e a 

secretária da saúde Janete, e foi considerado um modelo de pesquisa para levantamento de dados da 

população, além de melhorias no atendimento e na estrutura da Unidade de Saúde para oferecer mais 

comodidade aos munícipes. O Presidente aproveitou a oportunidade e agradeceu os trabalhos desenvolvidos 

pela secretária Elizete e a desejou sucesso; a mesma foi presenteada e aplaudida. Por fim, o Presidente Adriano 

finalizou a sessão, convocando para a próxima Sessão Ordinária no dia 14 de julho de 2021, ás 19 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 30 de junho de 2021.  

 


