
 

ATA Nº 736 DA SESSÃO ORDINÁRIA, DA 8ª LEGISLATURA, REALIZADA EM 14 DE JULHO DE 2021. Aos 

quatorze dias do mês de julho 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. Após a 

aprovação da Ata N° 735 da Sessão Ordinária Anterior, e aberta as incrições para a Tribuna Livre, a Assessora 

iniciou a leitura da Ordem do Dia: Edital Nº 05/2021 - Convocação para Audiência Pública. PROJETO DE LEI 

N°71/2021 – Autoriza o poder executivo a firmar termo de convênio com o Estado do Rio Grande do Sul, e dá 

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

vereador Rogério, destacou que o presente projeto acontece em convênio com o Governo do Estado e objetiva 

asfaltar a Rua Padre Réus, saída para Linha Florentina, comentou que no passado já foi feita licitação para a 

mesma sem ser atendida, e agora o município faria com recursos próprios, porém se realizada através do 

convênio permite que investimento seja feito no asfaltamento de outras ruas. Após o projeto foi aprovado por 

unanimidade. Ato contínuo, o Presidente convocou a Vereadora Eliana para fazer uso da Tribuna, após saudar 

a todos, comentou sobre o projeto Super Crédito afirmando que na noite em que foi discutido o projeto houve 

um questionamento feito pelo vereador Marcelo sugerindo a isenção dos juros também para os autônomos 

(empresas sem CNPJ), afirmou que na sessão mencionada alguns colegas vereadores entendeu que todos 

seriam contemplados, e após ao entrar em contato com a Jéssica foi que os autônomos não foram 

comtemplados e não serão incluídos na lei, solicitou que revejam a questão para permitir que os 12 autônomos 

também sejam beneficiados pelo projeto, afirmou que alguns já encaminharam documentação para as 

instituições financeiras e aguardam a liberação, e finalizou solicitando que a questão seja revista. A vereadora 

Nilva no uso da tribuna, saudou a todos e em seguida parabenizou o poder público e a Secretaria de Saúde, 

por ter aderido ao programa saúde na escola, programa esse que contempla as escolas municipais e a escola 

estadual, onde uma equipe de saúde se desloca até as escolas para abordar questões condizentes. Informou 

que estão sendo realizadas pesquisas para identificar temas relevantes para cada faixa etária e se 

comprometeu em mater a comunidade informada, mencionou também o incentivo financeiro que o município 

recebe por aderir ao programa; sobre as vacinas parabenizou o município e informou que no dia 14 foram 

vacinadas 114 pessoas, comentou que o município se destaca dos outros municípios por já ter vacinado a 

maior parcela da população e já estar vacinando a faixa etária de 18 anos, também comunicou que no dia 15 

de julho será realizado um levantamento de modo a constatar quantas pessoas ainda não receberam a vacina; 

sobre a campanha do agasalho, mencionou que está sendo realizada e solicitou que quem puder contribuir 

com roupas em bom estado que o façam deixando no crás ou nas secretarias das escolas. Na tribuna, o 

vereador Marcelo, saudou a todos falou sobre o programa Super Crédito, demonstrou satisfação pela indicação 

e solicitou aos colegas que considerem a possibilidade de fazer adequações de modo a incluir os 12 

empreendedores autônomos, citou o valor total do investimento caso esses 12 autônomos fossem incluídos, 

mencionou os quesitos exigidos para receber os subsídios e solicitou ao presidente Adriano que a questão seja 

levada ao prefeito, comentou ainda já ter questionado anteriormente e ter sido assegurado que estes também 

estariam incluídos. O presidente Adriano transmitiu a presidência ao vereador Júnior e fez uso da tribuna, 

saudou a todos e comemorou o êxito dos esforços feitos para melhorar a qualidade das transmissões; comentou 

que entre as sessões participou de reuniões com o executivo e com o presidente da Associação dos 

Fruticultores, esclareceu que nem todos os fruticultores são sócios, mas que outros já manifestaram interesse 

em associar-se, informou que o tema da reunião com o executivo foi investimento no setor, e falou que na 

oportunidade, o presidente da associação questionou sobre uma verba recebida pelo município no valor de 

R$150 000,00 destinada a fruticultura, o vereador Adriano esclareceu não chegou verba para essa finalidade 

ao município, contudo o executivo optou por investir do próprio caixa o valor de R$ 80 000,00 destinados a 

correção de solo e que já tem investimento previsto para o setor até o final de 2021; na ocasião, sobre o projeto 

Super Crédito, afirmou que a lei foi criada com o intuito de atender as empresas que possuem CNPJ, afirmando 

que os autônomos se enquadram no programa de crédito emergencial do governo  comentou que após algumas 

reuniões com o executivo e a Acisac, foram feitos ajustes os quais acredita terem agregado ao projeto, 

prosseguiu afirmando que a questão será levada ao executivo novamente e a fim de avaliar como poderão 

contribuir com os autônomos. Comentou que outros municípios contemplaram apenas empresas afetadas 



diretamente, enquanto Charrua deixou aberto a todas as empresas, além disso, incluíram não somente 

empresas que foram afetadas pela pandemia mas também as que surgiram em meio a pandemia, relatou que 

o valor do investimento feito pelo município em juros foi de R$ 41 900,00 alcançando onze empresas. 

Parabenizou as pessoas que mesmo diante da pandemia continuam abrindo empresas e finalizou 

comemorando as vacinas realizadas no município. Retomou a presidência, informou o recesso no legislativo 

do dia 18 de julho ao dia 31 de julho, por fim, encerrou 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 30 de 

junho de 2021.  

 

 

 


