
ATA Nº 647 DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, DA 7ª LEGISLATURA, REALIZADA EM 18 DE 

JANEIRO DE 2018. 

Aos dezoito dias do mês de janeiro de dois mil e dezoito, às treze horas e trinta minutos o Presidente Júnior 

deu início a sessão extraordinária, invocando a proteção de Deus, saudando a todos os presentes, destacando 

a ausência do Vereador Ari. De imediato a Assessora iniciou a leitura da Ordem do Dia: Ofício Nº 04/2018. 

Convocação do Executivo para Sessão Extraordinária. Projeto Nº 01/2018. Autoriza a convocação de 

professores em regime suplementar, de acordo com o artigo 26 da Lei nº 377/2002, e a contratação de 

professores e agente comunitário de saúde, para atender necessidade excepcional e temporária e dá outras 

providências. A Comissão de Pareceres destacou-se a favor. Em discussão Marli colocou que são vários 

profissionais para serem contratados e alguns para ficarem a disposição do secretário para quando precisar, 

assim como a agente de saúde que tirará licença maternidade. Após o projeto foi aprovado por unanimidade. 

Projeto Nº 02/2018. Autoriza a abertura de crédito especial para a Secretaria Municipal da Industria, 

Comércio, Agricultura e Meio Ambiente, visando aquisição de patrulha agrícola mecanizada e dá outras 

providências. A Comissão de Pareceres destacou-se a favor. Em discussão Rogério salientou como é bom as 

emendas dos deputados sendo estas que fazem a diferença para o Município. Em seguida o projeto foi aprovado 

por unanimidade. Projeto Nº 03/2018. Autoriza a abertura de crédito suplementar para a Secretaria Municipal 

da Industria, Comércio, Agricultura e Meio Ambiente, visando aquisição de patrulha agrícola mecanizada e 

dá outras providências. A Comissão de Pareceres destacou-se a favor. Em discussão Vitor colocou que é a 

sobra da emenda do Deputado Darcísio Perondi que junto com a contrapartida do Município foi adquirido 

mais enciladeiras. Celso parabenizou a administração pela aquisição, pois é uma necessidade dos produtores. 

Após o projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto Nº 04/2018. Autoriza a abertura de crédito especial 

para a Secretaria Municipal de Educação, Desporto, Cultura e Turismo, visando devolução de saldo do 

PEATE/RS, e dá outras providências. A Comissão de Pareceres destacou-se a favor. Em discussão Jura 

colocou que é uma devolução do valor que não foi utilizado nos transportes. Após o projeto foi aprovado por 

unanimidade. Seguidamente o presidente parabenizou ao aniversariantes do mês de janeiro os Vereadores Ari 

e Jura e convidou a bancada do PMDB para viagem a Brasília em busca de mais emendas e recursos para o 

Município, parabenizou a administração e população pelo início do Campeonato de Futebol Sete, comunicou 

que após o término da Sessão terá novamente o sorteio da Campanha Troca Notas 2017 e convocou para a 

próxima sessão ordinária no dia 07 de fevereiro de dois mil e dezoito, quarta-feira, às vinte horas e agradeceu 

a presença de todos 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 dezoito de janeiro de dois 

mil e dezoito. 

ATA Nº 648 DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, DA 7ª LEGISLATURA, REALIZADA EM 22 DE 

JANEIRO DE 2018. 

Aos vinte e dois dias do mês de janeiro de dois mil e dezoito, às treze horas e trinta minutos o Presidente Júnior 

deu início a sessão extraordinária, invocando a proteção de Deus, saudando a todos os presentes, destacando 

a ausência do Vereador Ari. De imediato a Assessora iniciou a leitura da Ordem do Dia: Ofício Nº 05/2018. 

Convocação do Executivo para Sessão Extraordinária. Projeto Nº 05/2018. Autoriza a abertura de crédito 

especial para a Secretaria Municipal da Industria, Comércio, Agricultura e Meio Ambiente, visando aquisição 

de patrulha agrícola mecanizada e dá outras providências. A Comissão de Pareceres destacou-se a favor. Em 

discussão Rogério salientou que o município precisa muito de máquinas para ajudar os munícipes. Marli 

colocou como é bom receber este valor da União, lembrando que foi uma indicação da Deputada Yeda para 

este repasse. Em seguida o projeto foi aprovado por unanimidade. Seguidamente o presidente convidou para 

o protesto no dia 25 de janeiro a favor do asfalto em ligação Charrua – Sananduva, convocou para a próxima 

sessão ordinária no dia 07 de fevereiro de dois mil e dezoito, quarta-feira, às vinte horas e agradeceu a presença 

de todos 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 dois de janeiro de dois mil e 

dezoito. 



ATA Nº 649 DA SESSÃO ORDINÁRIA, DA 7ª LEGISLATURA, REALIZADA EM 07 DE 

FEVEREIRO DE 2018. 

Aos sete dias do mês de fevereiro do corrente ano, às vinte horas o Presidente Júnior deu início a sessão 

ordinária, invocando a proteção de Deus, saudando a todos os presentes. Feita a leitura das atas das sessões 

ordinária e extraordinárias anteriores, as mesmas foram aprovadas por unanimidade. Após as inscrições para 

a Tribuna, a Assessora iniciou a leitura da Ordem do Dia: Ofício Nº 272/2017. Resposta a pedido de 

informação. Ofício Nº 07/2018. Comunicado de período de férias. Projeto Nº 09/2018. Autoriza a contratação 

de professores, para atender necessidade excepcional e temporária, e dá outras providências. A Comissão de 

pareceres manifestou-se favorável. Em votação o regime de urgência foi aprovado por todos. Em discussão 

Marli salientou a importância de ter um professor na sala de aula para atender os alunos e que as contratações 

que foram feitas no mês passado não foram suficientes. Em seguida o projeto foi aprovado por unanimidade. 

Projeto Nº 07/2018. Autoriza a abertura de Crédito Suplementar para a Secretaria Municipal de Obras e 

Viação, visando execução de rede de água e para o Gabinete do Prefeito, visando a aquisição de equipamentos 

e material permanente, e dá outras providências. A comissão de pareceres manifestou-se a favor. Em discussão 

Vitor colocou que este projeto dará uma cara nova para a cidade, e na aquisição também de equipamentos para 

a nova prefeitura, dando assim seu acabamento com os móveis. Em seguida o projeto foi aprovado por 

unanimidade. Projeto Nº 08/2018. Autoriza a abertura de Crédito Especial para a Secretaria Municipal de 

Obras e Viação, visando finalização da obra do Centro Administrativo Municipal. A comissão de pareceres 

manifestou-se a favor. Em discussão Rogério destacou que este projeto complementa o projeto anterior para 

dar acabamento no novo centro. Celso manifestou que se possível fosse feito também o letreiro do centro 

cultural pois nem todos os munícipes sabem que ele leva o nome de Dorival José Caldatto. Seguidamente o 

projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto de Resolução Legislativo Nº 01/2018. Autoriza a abertura de 

crédito adicional suplementar no orçamento corrente. O presidente passou a presidência e defendeu o projeto 

manifestando que foi uma adequação devido a normas do TCE e como o sistema custou mais do que tinha na 

dotação teve que se fazer uma suplementação. Reassumindo a presidência o presidente colocou em votação o 

projeto onde este foi aprovado por unanimidade. Projeto Nº 06/2018. Autoriza o Poder Executivo a alienar 

imóveis de propriedade do Município de Charrua, e dá outras providências. O projeto ficará em pauta, em 

discussão prévia Rogério colocou que com a venda destes terrenos o dinheiro poderá ser aplicado em outro 

lugar. Vitor manifestou que são terrenos pequenos para obras públicas, assim alienando estes mais futuramente 

poderia ser comprada a área do Ildo Lamb, aumentando assim o Parque Industrial do Município. Marcelo 

salientou que um destes terrenos teria serventia, como a horta para o colégio municipal, assim incentivando os 

alunos nas plantações, e devolvendo o terreno onde está a atual horta para o dono. Celso colocou que pensa 

em futuramente utilizar o seu terreno assim teria que desmanchar com a horta do colégio, e com o terreno da 

prefeitura ali perto ficaria fácil de adaptar uma horta nele. Complementando o projeto o presidente colocou 

que este ficou em pauta para debate pensando no melhor para o município, e também para os alunos. Finda 

Ordem do Dia fez uso da Tribuna a Vereadora Marli saudando a todos os presentes, agradeceu ao presidente 

pela antecipação da próxima sessão, convidou para a rodada do Campeonato sábado na Comunidade de São 

Roque, e a festa em São Valentim no domingo. Posteriormente o presidente parabenizou os Vereadores Vitor, 

Marcelo e a si bem como a Suplente Eliana pela passagem dos seus aniversários no mês de fevereiro, convidou 

para a Festa na Comunidade de São Valentin e convocou para a próxima sessão ordinária no dia 15 de fevereiro 

de dois mil e dezoito, quinta-feira, às vinte horas e encerrou a sessão agradecendo a presença de todos. 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 sete de fevereiro de dois mil e dezoito. 

ATA Nº 651 DA SESSÃO ORDINÁRIA, DA 7ª LEGISLATURA, REALIZADA EM 07 DE MARÇO 

DE 2018. 

Aos sete dias do mês de março do corrente ano, às dezenove horas o Presidente Júnior deu início a sessão 

ordinária, saudando a todos os presentes. Feita a leitura da ata da sessão ordinária anterior, a mesma foi 

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



Projeto Nº 14/2018. Autoriza a convocação de professores em regime suplementar, de acordo com o artigo 

26 da Lei nº 377/2002, e dá outras providências. A Comissão de Pareceres destacou-se favorável. Em votação 

o regime de urgência foi aprovado, em discussão Marli colocou que será realizado uma complementação de 

horas de um professor que já está contratado, pois a educação é muito importante. Seguidamente o projeto foi 

aprovado por unanimidade. Projeto Nº 12/2018. Autoriza concessão de incentivo para a produtora rural 

Vanessa Sabedot, diante de investimentos em atividade leiteira. A Comissão de pareceres manifestou-se 

favorável. Em discussão Rogério destacou ser favorável parabenizando a família pelo investimento assim 

trazendo benefícios para o Município. Marcelo parabenizou a produtora pelo investimento e também a 

prefeitura por incentivar as pessoas a ficarem no município e no meio rural. Celso parabenizou a produtora 

pela dedicação na atividade, manifestando-se favorável. Em seguida o projeto foi aprovado por unanimidade. 

Projeto Nº 13/2018. Desafeta e autoriza o Poder Executivo a alienar imóveis de propriedade do Município de 

Charrua, e dá outras providências. A comissão de pareceres exarou parecer favorável com um voto contrário. 

Em discussão Vitor colocou que a prefeitura está deixando de arrecadar IPTU, sendo um investimento muito 

alto para fazer uma horta para o colégio, e com a venda destes terrenos a ideia é adquirir a área do Ildo Lamb 

para fazer um parque industrial. Marcelo manifestou-se contrário a venda do terreno da cidade alta pois este 

pode servir de outras formas e para outras obras e instalações nele, além da horta que pode ser construída para 

o colégio. Celso colocou que é contrário ao projeto, manifestando a sua tristeza diante da atitude do prefeito e 

a falta de diálogo com a oposição e também com a falta de interesse na sua oferta de trocar os terrenos. Rogério 

colocou que o prefeito fica à disposição para esclarecimentos e uma possível negociação dos terrenos. Marcelo 

complementou que tem outras áreas de terras para serem leiloadas onde há interessados na compra. Celso 

colocou que não deveria ser escondido da oposição as coisas que acontecem na administração, e que nada 

justifica a venda deste terreno. Marli colocou que não vê motivo para tanta indignação pois o terreno não está 

sendo leiloado, ainda pode ter negociação para se chegar a um entendimento. O Presidente passou a presidência 

ao vice e defendeu o projeto colocando que é uma necessidade do município comprar uma área de terra maior 

para lotear pois as pessoas estão indo comprar terrenos fora do município, prejudicando o andamento e o 

crescimento deste, frisou sobre a educação entre todos os vereadores, contudo pensar em se fazer o melhor 

para o município e as pessoas que vivem nele. Após o projeto foi aprovado por cinco votos a favor e três 

contrários. Projeto Nº 15/2018. Autoriza a abertura de Crédito Especial para a Secretaria Municipal da 

Indústria, Comércio, Agricultura e Meio Ambiente, visando concessão de incentivo à ovinocultura, e dá outras 

providências. A Comissão de Pareceres destacou-se favorável. Em discussão Jura colocou que este projeto é 

para que seja incentivado também os criadores de ovelhas. Manifestou-se a favor. Em seguida o projeto foi 

aprovado por unanimidade. Finda Ordem do Dia o presidente convocou a Vereadora Marli para fazer uso da 

Tribuna, saudando a todos, pediu para o Secretário de Obras que seja priorizado a recuperação de estradas de 

lavouras, parabenizou a produtora Vanessa pelo investimento na sua propriedade, parabenizou também a todas 

as mulheres pelo dia internacional do mulher, agradeceu a todos os colegas vereadores pela antecipação da 

última sessão. Com a palavra o Vereador Marcelo pediu ao Secretário de Obras para que seja feito um reparo 

na estrada de acesso à casa da Nelsi Hadler, e também que seja visto um possível alargamento na estrada que 

dá acesso a Cotrijal na altura das terras do Cássio e do Ilso Lang. Pediu para o prefeito fazer algo diante da 

situação da pedreira ir se instalar para outro município. Após o presidente passou a presidência e fez uso da 

Tribuna saudando a todos, convidando a todos para os festejos do mês do município, parabenizou a Vanessa 

pela coragem ao investimento na sua propriedade, manifestou a sua preocupação diante da empresa RGS se 

instalar em outro município. Posteriormente o presidente reassumiu a presidência e deixou dito que o projeto 

16/2018 ficará em pauta para a próxima sessão, parabenizou a servidora Ivane pela passagem do seu 

aniversário e convocou para a próxima sessão ordinária no dia 21 de março de dois mil e dezoito, quarta-feira, 

às dezenove horas e encerrou a sessão agradecendo a presença de todos. 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 sete de março de dois mil e dezoito. 



ATA Nº 652 DA SESSÃO ORDINÁRIA, DA 7ª LEGISLATURA, REALIZADA EM 21 DE MARÇO 

DE 2018. 

Aos vinte e um dias do mês de março do corrente ano, às dezenove horas o Presidente Júnior deu início a 

sessão ordinária, saudando a todos os presentes. Feita a leitura da ata da sessão ordinária anterior, a mesma foi 

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

Projeto Nº 16/2018.  Altera a redação do artigo 1º, do parágrafo único do art. 2º, do caput e do § 1º do art. 3º, 

da Lei Municipal nº 1.424, de 09 de novembro de 2017, que autoriza concessão de incentivo para o produtor 

rural Jean Marcelo Fontana, diante de investimentos na atividade agropecuária. A Comissão de Pareceres 

destacou-se favorável. Em discussão Marli colocou que este projeto é somente uma alteração na lei, 

parabenizou a família Fontana pelo investimento. Seguidamente o projeto foi aprovado por unanimidade. 

Projeto Nº 17/2018. Autoriza concessão de incentivo para o produtor rural Roberto Luís Frumi diante de 

investimentos na ovinocultura. A Comissão de pareceres manifestou-se favorável. Em discussão Rogério 

colocou-se ser favorável à aprovação do projeto, sendo muito importante estes incentivos para os produtores. 

Em seguida o projeto foi aprovado por unanimidade. Ato contínuo fez uso da Tribuna o Vereador Marcelo 

saudando a todos, parabenizou o Município de Charrua pelos 26 anos de emancipação, também parabenizou 

o presidente Júnior e o ex-prefeito Vanderlei, falou sobre o aumento do salário dos funcionários, agradeceu ao 

Deputado Capoani pela visita ao Município. Marli cumprimentou a todos, parabenizou aos organizadores da 

palestra do dia internacional da mulher, bem como o Município de Charrua pelos 26 anos e ao ex-prefeito 

Vanderlei pelo início da nova prefeitura. Pediu para que seja tomada alguma providência em frente ao 

Restaurante Rebelatto devido em época de safra os caminhões não conseguirem fazer a volta para ingressar 

no asfalto, sugerindo uma faixa amarela para os carros não estacionarem em um dos lados da pista também 

convidou para festa na comunidade de São Roque no dia 25. Após o presidente passou a presidência e fez uso 

da Tribuna saudando a todos, parabenizou ao Município pelos 26 anos de emancipação, também parabenizou 

e agradeceu o comprometimento e organização de todos os envolvidos em todos os eventos que houveram no 

mês de Março, salientou a sua felicidade na inauguração da nova ala da UBS do Posto Indígena bem como a 

toda a sua estrutura, agradeceu a todos os produtores e pessoas que investem no município. Posteriormente o 

presidente reassumiu a presidência e convocou para a próxima sessão ordinária no dia 04 de abril de dois mil 

e dezoito, quarta-feira, às dezenove horas e encerrou a sessão agradecendo a presença de todos. 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 um de março de dois mil e dezoito. 

 

ATA Nº 653 DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, DA 7ª LEGISLATURA, REALIZADA EM 29 DE 

MARÇO DE 2018. 

Aos vinte e nove dias do mês de março do corrente ano, às nove horas o Presidente Júnior deu início a sessão 

extraordinária, saudando a todos os presentes, destacando a ausência dos Vereadores Jurandir, Marli e Ari. De 

imediato a Assessora iniciou a leitura da Ordem do Dia: Oficio Nº 44/2018. Convocação do Executivo para 

Sessão Extraordinária. Projeto Nº 18/2018. Autoriza assinatura de Convênio de Mútua Colaboração com 

repasse de recursos financeiros com a Fundação Hospitalar Santa Terezinha de Erechim – FHSTE. A 

Comissão de Pareceres destacou-se favorável. Em discussão Rogério colocou ser importante este projeto assim 

ajudando a comunidade na área da saúde. Seguidamente o projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto Nº 

19/2018. Autoriza a contratação de servente auxiliar de serviços gerais, para atender necessidade excepcional 

e temporária, e dá outras providencias. A Comissão de pareceres manifestou-se favorável. Em discussão Vitor 

salientou a importância do servidor quanto ao tamanho da nova sede da prefeitura. Em seguida o projeto foi 

aprovado por unanimidade. Finda Ordem do Dia o presidente convocou para a próxima sessão ordinária no 

dia 11 de abril de dois mil e dezoito, quarta-feira, às dezenove horas e encerrou a sessão agradecendo a 

presença de todos. 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 nove de março de dois mil e dezoito. 

 



ATA Nº 654 DA SESSÃO ORDINÁRIA, DA 7ª LEGISLATURA, REALIZADA EM 11 DE ABRIL DE 

2018. 

Aos onze dias do mês de abril do corrente ano, às dezenove horas o Presidente Júnior deu início a sessão 

ordinária, saudando a todos os presente, declarou que em virtude da licença dos vereadores Marcelo, Celso e 

João Vitor assumiram os suplentes Eliana, Avelino e Antônio, sendo assim a Liderança da Bancada Charrua 

no Caminho Certo será exercida pela Vereadora Eliana. Após a leitura das atas da sessão ordinária e 

extraordinária anteriores as mesmas foram aprovadas por unanimidade, no ato contínuo a Assessora iniciou a 

leitura da Ordem do Dia: Ofício Nº 49/2018. Revisão geral anual de subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e 

Secretários Municipais. Projeto Nº 20/2018. Dispõe sobre o reajuste e a valorização dos vencimentos dos 

Servidores Municipais. A Comissão de Pareceres destacou-se favorável com um voto contrário. Em votação 

o regime de urgência foi aprovado por todos. Em discussão Marli colocou que foi analisado os índices e a 

folha está no limite, sendo que gostaria de dar mais aumento pois os funcionários merecem. Nega salientou 

que este projeto já estava sendo esperado, mas não com este percentual. Relembrou alguns acontecimentos 

nos anos passados sobre os reajustes dos salários e também os padrões de vencimentos. Concluiu que 

realmente a região está dando percentuais baixos, e pediu que este projeto ficasse em pauta para ser melhor 

analisado. Rogério colocou ser um aumento não muito expressivo mas que é o possível para o momento, 

colocou-se favorável. Avelino salientou que seu voto foi contrário na comissão de pareceres pois deveria ser 

maior este aumento destacando a responsabilidade dos funcionários no seus devidos trabalhos, e também pediu 

que este projeto ficasse para próxima sessão. Ari colocou que o percentual está muito baixo, declarando que 

este projeto ficasse para a próxima sessão. Eliana salientou que se houve aumento expressivo no mandato 

passado poderia ter sido tomado providências, e não se tem como diminuir salários dos concursados somente 

dos CCs e dos FGs. Ato contínuo o presidente passou a presidência para a 1º secretária Marli e fez uso da 

palavra defendendo o projeto e declarando que o Município está trabalhando e agindo com a razão, que 

estamos numa democracia e todo mundo tem sua opinião, também apresentou uma tabela do IPCA e 

percentuais de aumento de 2013 em diante, de um mesmo modo colocou que devesse pensar em uma maneira 

de fazer o município arrecadar mais, todo mundo trabalhando junto. Destacou-se favorável ao projeto. 

Reassumindo a presidência colocou em votação o pedido de vistas onde este foi reprovado com 5 votos 

contrários e 3 favoráveis. Em votação o projeto foi aprovado com 5 votos a favor e 3 contrários. Projeto Nº 

21/2018. Autoriza a abertura de crédito suplementar para a Secretaria Municipal da Saúde e Assistência Social, 

visando a execução de reforma na Unidade Básica de Saúde da Cidade Alta e ajuste na dotação orçamentária 

referente ao pagamento dos serviços médicos, e dá outras providências. A Comissão de pareceres manifestou-

se favorável. Em discussão Rogério colocou ser importante este projeto, sendo reformado o Posto e ajustado 

a dotação orçamentária, manifestou-se favorável. Em seguida o projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto 

Nº 22/2018. Autoriza concessão de incentivo para o Produtor Rural Iraci Bernardi, diante de investimentos 

em atividade leiteira. A Comissão de Pareceres destacou-se favorável. Em discussão Jura colocou ser favorável 

manifestando ser muito benéfico ao produtor ajudando na sua renda, e gerando mais ICM para o Município. 

Após o projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto Nº 23/2018. Altera a redação do artigo 8º, da Lei 

Municipal nº 644, de 24 de maio de 2007, que criou o Conselho Municipal de Acompanhamento, Controle 

Social, Comprovação e Fiscalização dos Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 

Básica e de valorização dos Profissionais da Educação, e dá outras providências. A Comissão de Pareceres 

destacou-se favorável. Em discussão Rogério colocou que é somente uma adequação da lei assim as reuniões 

passam a ser cada 90 dias. Em seguida foi aprovado por unanimidade. Projeto Nº 24/2018. Autoriza a abertura 

de Crédito especial para a Secretaria Municipal da Saúde e Assistência Social, visando quitação de despesa de 

exercício anterior, e dá outras providências. A Comissão de Pareceres destacou-se favorável. Em discussão 

Jura salientou que será feito a quitação desta dívida para que se continue com os serviços. Eliana colocou ser 

um débito que tem que ser pago, mas que seria bom ser verificado os serviços e as pessoas e achar os devidos 

responsáveis para arcarem com as consequências. Seguidamente o projeto foi aprovado por unanimidade. 

Projeto Nº 25/2018. Autoriza o Poder Executivo a firmar convênio de cooperação com os municípios de 



Getúlio Vargas, Sertão, Floriano Peixoto e Sananduva, para gestão associada de serviços púbicos, e dá outras 

providências. A Comissão de Pareceres destacou-se favorável. Em discussão Marli salientou que no ano 

anterior foi feito este convênio e deu certo assim firmando novamente este ano. Eliana declarou ser favorável, 

assim ajudando os outros municípios e vice versa, pediu uma relação dos serviços trocados pelos municípios 

que envolveram Charrua. Após o projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto de Lei Legislativo Nº 

01/2018. Concede reajuste aos servidores da Câmara Municipal de Vereadores. Em discussão Rogério colocou 

que este projeto é para beneficiar os servidores da câmara no reajuste do salário. Destacou-se favorável. Em 

seguida o projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto de Lei Legislativo Nº 02/2018. Concede reajuste 

aos subsídios dos Vereadores. Em discussão Marli destacou-se contrária ao projeto pois não pode ser dado 

aumento maior ao funcionalismo então nem pros vereadores. Nega declarou também ser contrária parabenizou 

ao Executivo, pois se deve se fazer cortes deve começar pelos administradores. Em votação o projeto foi 

reprovado por todos os vereadores. Indicação Nº 01/2018. Do Vereador Avelino Alves Machado juntamente 

com a Bancada do PMDB, indicando que o Poder Executivo Municipal faça um levantamento para se fazer 

um pontilhão na propriedade do Senhor Cleonir Alves Machado. O Vereador Redator colocou que a lida na 

sua propriedade é complicada em dias de chuva, pois suas benfeitorias ficam de um lado do rio e sua lavoura 

de outro, assim o rio sobe e atrapalha o seu trabalho. Em seguida a indicação foi aprovada por todos. Indicação 

Nº 02/2018. Do Vereador Avelino Alves Machado juntamente com a Bancada do PMDB, indicando que o 

Poder Executivo Municipal faça uma vistoria na ponte que dá acesso à residência do Senhor André Jacobse, 

o vereador redator defendeu indicação dizendo que em épocas de chuvas muito fortes o rio transborda e acaba 

entrando no açude perto de sua casa e invadindo o pátio. Marli colocou que já foram feitas as indicações e que 

em breve será feito estes serviços, justificando o motivo que não foram feitos até o momento, parabenizou as 

indicações. Após a indicação foi aprovada por todos. Finda Ordem do Dia fez uso da Tribuna a Vereadora 

Eliana saudando a todos os presentes, comentou sobre o pedido de uma funcionária sobre o auxílio reforma 

de moradia, onde existe uma lei que proíbe esta reforma para funcionários públicos, pediu para ter esta lei em 

mãos e que se fosse uma lei municipal se teria a possibilidade de alterar ela, pois estas reformas também são 

um forma de incentivar os funcionários e ajudar eles. Parabenizou o pedido sobre a rua em frente ao 

Restaurante Rebelatto e reforçou que devesse ser tomado alguma medida, agradeceu ao presidente Júnior sobre 

a viagem de última hora que terá que fazer ajudando assim no Eja indígena e de mais interesses da educação, 

comentou sobre os projetos destacando os que chegam de última hora. Comentou sobre a semana do índio, e 

agradeceu ao Vereador Marcelo pela cedência do mês, parabenizou a administração passada e a atual pela 

nova prefeitura, destacando o seu comodismo para a população e os funcionários, manifestou a sua opinião 

diante da placa na sede da prefeitura que deveria ser colocado também administração 2013/2016, pois o ponta 

pé inicial foi dado por esta administração. Em seguida o presidente passou a presidência e fez uso da tribuna 

cumprimentando a todos, parabenizou e agradeceu a todos que abriram mão dos seus reajustes, agradeceu ao 

Deputado Covatti Filho pelo repasse na nova aquisição de um caminhão truque, e deixou dito que logo estará 

chegando uma retroescavadeira nova, assim ajudando a fazer um trabalho de melhor qualidade, agradeceu a 

todos. Reassumindo a presidência declarou que a Assessora iria fazer a leitura do Oficio Circular Nº 001/2018. 

Oficina de Marcos Jurídicos – Interlegis, e quem tivesse interesse poderia entrar em contato. Após a leitura o 

presidente convocou para a próxima sessão ordinária no dia 25 de abril de dois mil e dezoito, quarta-feira, às 

dezenove horas e encerrou a sessão agradecendo a presença de todos. 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 

onze de abril de dois mil e dezoito. 

 

ATA Nº 655 DA SESSÃO ORDINÁRIA, DA 7ª LEGISLATURA, REALIZADA EM 25 DE ABRIL DE 

2018. 

Aos vinte e cinco dias do mês de abril do corrente ano, às dezenove horas o Presidente Júnior deu início a 

sessão ordinária, saudando a todos os presente, após a leitura da ata da sessão ordinária anterior a mesma foi 

aprovada por unanimidade, no ato contínuo a Assessora iniciou a leitura da Ordem do Dia: Convite do 



Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Charrua. Projeto Nº 26/2018. Estabelece calendário para pagamento 

do IPTU relativo ao exercício de 2018 e dá outras providências. A Comissão de Pareceres destacou-se 

favorável. Em votação o regime de urgência foi aprovado por todos. Em discussão Marli manifestou-se 

favorável e proferiu que quem pagar em parcela única terá desconto e quem parcelar perderá o desconto. Em 

votação o projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto Nº 30/2018. Autoriza contratação de professor e 

enfermeiro, para atender necessidade excepcional e temporária, e dá outras providências. A Comissão de 

Pareceres destacou-se favorável. Em votação o regime de urgência foi aprovado por todos. Em discussão Marli 

comunicou que o Tribunal de Contas apontou e teve que exonerar, assim contratando outro em seu lugar. 

Também a contratação de enfermeiro é devido a que está em atuação estar gravida assim quando ela entrar em 

licença pode se dar continuidade aos atendimentos. Seguidamente o projeto foi aprovado por unanimidade. 

Projeto Nº 31/2018. Autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar o transporte de toras e madeira que 

serão utilizadas na construção de moradias para indígenas carentes, e dá outras providências. A Comissão de 

Pareceres destacou-se favorável. Em votação o regime de urgência foi aprovado por todos. Em discussão Jura 

salientou que com este projeto o município pode ajudar com o transporte da madeira e auxiliar na moradia de 

indígenas carentes. Eliana colocou que o município já estava fazendo este transporte, e indagou como somente 

agora veio este projeto autorizando o Poder Executivo e se esta madeira tem licenciamento, como também se 

alguém soubesse explicar se é verídico que um caminhão da prefeitura com madeira foi apreendido. Marli 

complementou que estava sendo feito, mas estava sendo cobrado agora com a adequação o município não 

cobrará mais. Ari agradeceu a administração pelos trabalhos realizados na reserva, e sobre a questão que houve 

um caminhão do município apreendido foi somente um mal entendido. Eliana colocou-se favorável, mas é 

importante que a comunidade fique sabendo dos acontecidos, sendo importante o Prefeito chamar os 

vereadores quando acontece algo para comunica-los e esclarecer os acontecimentos. Ari questionou se a 

administração irá cobrar algum valor perante ao transporte destas madeiras. Jura declarou que a prefeitura está 

fazendo este deslocamento em forma de auxílio assim não cobrando nada, e sim toda madeira retirada tem 

licença. Após o projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto Nº 33/2018. Autoriza assinatura de Convênio 

de Mútua Colaboração com repasse de recursos financeiros com o Hospital Santo Antônio, e dá outras 

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

por todos. Em discussão Jura salientou que este é para continuar com a parceria com o hospital de Tapejara 

assim a comunidade não precisa se deslocar para municípios mais longes. Em votação o projeto foi aprovado 

por unanimidade. Projeto Nº 27/2018. Institui a Campanha Troca Notas 2018 – Legal é com Nota Fiscal – 

visando a valorização e a compra junto ao comércio local, bem como, autoriza e institui a premiação e dá 

outras providências. A Comissão de pareceres manifestou-se favorável. Em discussão Rogério proferiu que 

esta campanha é um incentivo para as pessoas retirarem nota junto ao comércio. Avelino destacou que é 

favorável pois as pessoas estão saindo do município para fazer compras. Eliana manifestou ser favorável 

incentivando as pessoas a comprarem no comercio local, pediu ao Legislativo para entrar em contato com o 

Executivo e rever a possibilidade de voltar a ACISAC para auxiliar os comerciantes. Em seguida o projeto foi 

aprovado por unanimidade. Projeto Nº 28/2018. Autoriza abertura de Crédito Especial para a Secretaria 

Municipal da Educação, Desporto, Cultura e Turismo, visando fomentar, em regime de colaboração, através 

do Programa Brasil Carinhoso, o custeio de despesas de manutenção e desenvolvimento da Educação Infantil, 

e dá outras providências. A Comissão de Pareceres destacou-se favorável. Em discussão Marli mencionou que 

para ser ocupado este valor tem que se fazer projeto e passar pela câmara, destacando que é pouco o valor mas 

que é bem-vindo e será bem utilizado. Após o projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto Nº 29/2018. 

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

adquirir equipamentos e material permanente para a Unidade Básica de Saúde da Cidade Alta, e dá outras 

providências. A Comissão de Pareceres destacou-se favorável. Em discussão Rogerio colocou que é mais uma 

emeda do Deputado para materiais, assim ajudando na compra de alguns que faltam e na troca de outros. Júnior 

complementou que esta emenda veio direcionada para compra de materiais e não tem como comprar outras 

coisas. Em seguida o projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto Nº 32/2018. Institui as Taxas de 



Licenciamento Ambiental e dá outras providências. A Comissão de pareceres manifestou-se favorável. Em 

discussão Rogério colocou que este é somente uma adequação de lei, assim auxiliando o município. Em 

seguida o projeto foi aprovado por unanimidade. Finda Ordem do Dia o presidente colocou um breve 

esclarecimento sobre o projeto nº 27 e manifestou o seu apoio e do Legislativo nesta situação declarando a 

dificuldade de encontrar pessoas que queiram assumir uma associação como a ACISAC, ato continuo 

convocou para fazer seu pronunciamento na Tribuna a Vereadora Eliana saudando a todos os presentes, 

complementou o projeto nº 27 e sobre a ACISAC, comentou também sobre a arrecadação do município, sobre 

o IPTU, a respeito do pedido de relatório de bordo feito no ano anterior, bem como ao pedido da Lei do auxílio 

reforma de moradias e ao pedido de uma planilha de troca de serviços entre os municípios envolvendo Charrua. 

Solicitou que o Poder Executivo veja a possibilidade de ajudar os universitários que fazem pós-graduação, e 

que também reveja sobre a questão da pedreira pois se tem comentários que estaria indo embora antes do 

tempo previsto. Avelino cumprimentou a todos, parabenizou ao povo indígena pela passagem do seu dia, e 

agradeceu ao Vereador Celso pela cedência do mês para que pudesse assumir. Em seguida o presidente 

convocou para a próxima sessão ordinária no dia 09 de maio de dois mil e dezoito, quarta-feira, às dezenove 

horas e encerrou a sessão agradecendo a presença de todos. 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 

cinco de abril de dois mil e dezoito. 

 

ATA Nº 656 DA SESSÃO ORDINÁRIA, DA 7ª LEGISLATURA, REALIZADA EM 09 DE MAIO DE 

2018. 

Aos nove dias do mês de maio do corrente ano, às dezenove horas o Presidente Júnior deu início a sessão 

ordinária, saudando a todos os presente, destacando a ausência do Vereador Antônio, após a leitura da ata da 

sessão ordinária anterior a mesma foi aprovada por unanimidade, no ato contínuo a Assessora iniciou a leitura 

da Ordem do Dia: Projeto Nº 34/2018. Autoriza a concessão de ressarcimento de valores para construção e 

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

Saneamento. A Comissão de Pareceres destacou-se favorável. Em discussão Marli parabenizou a 

administração pelos auxílios, e colocou que serão 10 famílias beneficiadas, manifestou-se favorável. Celso 

manifestou o seu orgulho por poder ajudar em forma de incentivo os munícipes e declarou o bom trabalho de 

todas as administrações anteriores e atual. Em votação o projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto Nº 

35/2018. Autoriza que bem móvel seja objeto de dação em pagamento, e dá outras providências. A Comissão 

de Pareceres e o Parecer Jurídico foram favoráveis. Em discussão João Vitor declarou que quando em 

funcionamento esta máquina estava dando muitos problemas, agora está sendo comprada outra do mesmo 

porte e esta entrará na negociação, manifestou-se favorável. Seguidamente o projeto foi aprovado por 

unanimidade. Projeto Nº 36/2018. Autoriza a abertura de Crédito Suplementar para a Secretaria Municipal de 

Obras e Viação, visando aquisição de escavadeira hidráulica, e dá outras providências. A Comissão de 

Pareceres destacou-se favorável. Em discussão Rogério colocou que este projeto é uma complementação do 

anterior para a compra de uma nova escavadeira. Celso declarou que o Município tem que comprar maquinas 

boas e novas, que quando uma máquina começa dar muita despesa para o município deve-se vender e adquirir 

outra, manifestou-se a favor. Em seguida o projeto foi aprovado por unanimidade. Finda Ordem do Dia o 

presidente convocou para fazer seu pronunciamento na Tribuna a Vereadora Marli saudando a todos os 

presentes, agradeceu ao Prefeito e ao Secretário de Obras pela troca de manga no abastecimento de agua na 

comunidade de São Roque, esclareceu sobre o projeto do auxílio reforma de moradia para funcionários 

públicos, declarando que foi conversado com o Prefeito e este colocou que já está sendo visto a adequação 

desta lei para que este auxílio se torne possível. Pediu também melhoria na “travessão” que liga Linha das 

Pedras Alta e São Roque, e também na encruzilhada que dá acesso à esta estrada nas proximidades da terra de 

Artemio Roncaglio. Parabenizou a todas as mães pela passagem do seu dia no domingo, e convidou para o 

baile da terceira idade no sábado dia 12. Marcelo cumprimentou a todos, falou sobre os projetos destacando o 

do aumento, do auxílio à moradias, e da nova aquisição de uma draga, parabenizou a administração por esta 



aquisição. Convidou a todos para a Festa na Comunidade Luterana no próximo domingo dia 13 e parabenizou 

a todas as mães pela passagem do seu dia tão especial. João Vitor saudou a todos, complementou sobre o 

aumento do salário, sobre uma emeda do Deputado Perondi para fazer o passeio da Gruta até no Clube Estrela, 

também colocou sobre as Planilhas de bordo que estão à disposição com o Rafa Possebom na garagem para 

quem quiser averiguar. Parabenizou a todas as mães pela passagem do seu dia, em especial as Vereadoras. Em 

seguida o presidente parabenizou a todas as mães e também parabenizou os aniversariantes do mês o Vereador 

Jacó e a Assessora Julia e convocou para a próxima sessão ordinária no dia 16 de maio de dois mil e dezoito, 

quarta-feira, às dezenove horas e encerrou a sessão agradecendo a presença de todos. 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 maio de dois mil e dezoito. 

 

ATA Nº 657 DA SESSÃO ORDINÁRIA, DA 7ª LEGISLATURA, REALIZADA EM 16 DE MAIO DE 

2018. 

Aos dezesseis dias do mês de maio do corrente ano, às dezenove horas o Presidente Júnior deu início a sessão 

ordinária, saudando a todos os presente, destacando a ausência do Vereador Ari e a volta do Vereador Jurandir, 

após a leitura da ata da sessão ordinária anterior a mesma foi aprovada por unanimidade, no ato contínuo a 

Assessora iniciou a leitura da Ordem do Dia: Projeto Nº 37/2018. Autoriza a abertura de crédito suplementar 

para as Secretarias de Obras e Viação e da Indústria, Comércio, Agricultura e Meio Ambiente, visando a 

manutenção das atividades das secretarias e a aquisição de materiais para distribuição gratuita, e dá outras 

providências. A Comissão de Pareceres destacou-se favorável. Em discussão Rogério colocou que será usado 

para compra de materiais para as Secretarias. Celso colocou que são valores significantes, e poderia ser 

economizado um pouco em várias formas, destacou-se favorável. Em votação o projeto foi aprovado por 

unanimidade. Finda Ordem do Dia o presidente convocou para a próxima sessão ordinária no dia 06 de junho 

de dois mil e dezoito, quarta-feira, às dezenove horas e encerrou a sessão agradecendo a presença de todos. 

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 dezesseis de maio de dois mil e dezoito. 

 

ATA Nº 658 DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, DA 7ª LEGISLATURA, REALIZADA EM 21 DE 

MAIO DE 2018. 

Aos vinte e um dias dias do mês de maio do corrente ano, às dezoito horas o Presidente Júnior deu início a 

sessão extraordinária, saudando a todos os presentes, destacando a ausência dos Vereadores Ari e Jurandir, de 

imediato a Assessora iniciou a leitura da Ordem do Dia: Ofício Nº 70/2018. Convocação do Executivo para 

Sessão Extraordinária. Projeto Nº 38/2018. Autoriza a convocação de professor em regime suplementar, de 

acordo com o artigo 26 da Lei nº 377/2002 para atender necessidade excepcional e temporária, e dá outras 

providências. A Comissão de Pareceres destacou-se favorável. Em discussão Marli colocou que esta 

suplementação é devido a professora efetiva ter se machucado e estar de licença, sendo muito importante para 

dar continuidade aos trabalhos, manifestou-se favorável. Em votação o projeto foi aprovado por unanimidade. 

Finda Ordem do Dia o presidente convocou para a próxima sessão ordinária no dia 06 de junho de dois mil e 

dezoito, quarta-feira, às dezenove horas e encerrou a sessão agradecendo a presença de todos. 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 um de maio de dois mil e dezoito. 

 

ATA Nº 659 DA SESSÃO ORDINÁRIA, DA 7ª LEGISLATURA, REALIZADA EM 06 DE JUNHO DE 

2018. 

Aos seis dias do mês de junho de dois mil e dezoito, às dezenove horas o Presidente Júnior deu início a sessão 

ordinária, saudando a todos os presentes, após a leitura das atas das sessões ordinária e extraordinária anteriores 

as mesmas foram aprovadas por unanimidade. Em seguida a Assessora iniciou a leitura da Ordem do Dia: 

Projeto Nº 39/2018. Institui Turno Único nas Secretarias Municipais de Obras e Viação e Indústria, Comércio, 



Agricultura e Meio Ambiente, e dá outras providências. A Comissão de Pareceres e o Parecer Jurídico 

destacaram-se favoráveis. Em discussão Rogério colocou que é importante se fazer turno único pois facilita 

os trabalhos para os funcionários nos dias de inverno. Em votação o projeto foi aprovado por unanimidade. 

Projeto Nº 40/2018. Autoriza a abertura de Crédito Especial para a Secretaria Municipal da Saúde e 

Assistência Social, visando aquisição de veículo para transporte de pacientes, e dá outras providências. A 

Comissão de Pareceres destacou-se favorável. Em discussão Marli colocou que é uma indicação do Deputado 

Covatti para o Ministério da Saúde, ajudando no transporte dos pacientes na área da saúde, agradeceu ao 

Deputado e manifestou-se a favor. Após o projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto Nº 41/2018. 

Autoriza a abertura de Crédito Especial para a Secretaria Municipal da Indústria, Comércio, Agricultura e 

Meio Ambiente, visando devolução de saldo de convênios com o Ministério da Agricultura, e dá outras 

providências. A Comissão de Pareceres destacou-se favorável. Em discussão João Vitor salientou que será 

devolvido, pois a prefeitura não pode visar lucros diante das emendas dos Deputados. Em seguida o projeto 

foi aprovado por unanimidade. Finda Ordem do Dia o presidente convocou para fazer uso da Tribuna o 

Vereador Marcelo saudando a todos, salientou o protesto dos caminhoneiros em um modo geral, parabenizou 

a toda a população que participou dessa paralização. Comentou sobre o estabelecimento que foi fechado no 

Município, pedindo a ajuda dos demais vereadores para sentar e ver uma solução sobre este, e agradeceu a 

todos. Seguindo com os trabalhos o Presidente complementou sobre a paralização, e sobre o estabelecimento 

que foi fechado. Também parabenizou o suplente Sergio pela passagem do seu aniversário, e convidou para a 

Festa na Comunidade de Linha Perondi no domingo dia 10, convocou para a próxima sessão ordinária no dia 

27 de junho de dois mil e dezoito, quarta-feira, às dezenove horas e encerrou a sessão agradecendo a presença 

de todos. 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 seis de junho de dois mil e dezoito. 

 

ATA Nº 660 DA SESSÃO ORDINÁRIA, DA 7ª LEGISLATURA, REALIZADA EM 27 DE JUNHODE 

2018. 

Aos vinte e sete dias do mês de junho de dois mil e dezoito, às dezenove horas, o Presidente Júnior deu início 

a sessão ordinária, saudando a todos os presentes, após a leitura da ata da sessão ordinária anterior a mesma 

foi aprovada por unanimidade. Após as inscrições para a Tribuna o Presidente fez a leitura do Ofício Nº 

87/2018 do Poder Executivo complementando a Mensagem Nº 01/2018. Em seguida a Assessora iniciou a 

leitura da Ordem do Dia: Projeto Nº 44/2018. Autoriza a contratação de servente auxiliar de serviços gerais, 

para atender necessidade excepcional e temporária, e dá outras providências. A Comissão de Pareceres 

destacou-se favorável. Em votação, o regime de urgência foi aprovado por todos. Em discussão, Marli colocou 

que a necessidade se faz devido à aposentadoria de servidora, assim será chamada a segunda colocada no 

processo seletivo, uma vez que a primeira colocada já está trabalhando. Em votação, o projeto foi aprovado 

por unanimidade. Projeto Nº 45/2018. Autoriza a abertura de Crédito Suplementar para a Secretaria Municipal 

da Indústria, Comércio, Agricultura e Meio Ambiente, visando concessão de auxílio a produtores rurais e 

empresas, e dá outras providências. A Comissão de Pareceres destacou-se favorável. Em votação o regime de 

urgência foi aprovado por todos. Em discussão, Rogério salientou que esta abertura de crédito é para poder 

dar incentivos aos produtores rurais, manifestando-se favorável. Em votação, o projeto foi aprovado por 

unanimidade. Projeto Nº 42/2018. Dispõe sobre a concessão de auxílios à pessoas físicas, na área da saúde, e 

dá outras providências. A Comissão de Pareceres destacou-se favorável. Em discussão, João explicou que 

seria a separação do orçamento da saúde e assistência social para melhor auxiliar as pessoas quando 

necessitarem, como em momentos de desastres. Em votação, o projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto 

Nº 43/2018. Dispõe sobre os benefícios eventuais da Política da Assistência Social, e dá outras providências. 

A Comissão de Pareceres destacou-se favorável. Em discussão, Marli salientou que este projeto é uma 

complementação do anterior para separar os recursos e esclarecer o seu funcionamento. Manifestou-se a favor. 

Em votação, o projeto foi aprovado por unanimidade. Ato contínuo a Assessora fez a leitura conjunta do 

Projeto Nº 46/2018, que autoriza a abertura de Crédito Especial para a Secretaria Municipal da Saúde e 



Assistência Social, visando pagamento de vencimentos e vantagens fixas de pessoal, através do Apoio 

Financeiro aos Municípios, e dá outras providências; do Projeto Nº 47/2018, onde autoriza a abertura de 

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

vencimentos e vantagens fixas de pessoal, através do Apoio Financeiro aos Municípios, e dá outras 

providências; e do Projeto Nº 48/2018, que autoriza a abertura de Crédito Especial para a Secretaria Municipal 

da Educação, Desporto, Cultura e Turismo, visando aquisição de material de consumo e pagamento de serviços 

de pessoa jurídica, através do Apoio Financeiro aos Municípios, e dá outras providências. A Comissão de 

Pareceres destacou-se favorável aos três projetos. Em discussão conjunta em virtude da igualdade de matérias, 

o Vereador João salientou que cada projeto e cada secretaria tem seu valor destinado, destacando que o valor 

é abaixo do esperado mas que será bem utilizado. Marcelo complementou que esta repatriação é bem vinda e 

será bem investida em secretarias importantes. Colocados em votação conjunta, foram aprovados por 

unanimidade. Projeto Nº 49/2018. Autoriza o executivo municipal a conceder uma 14ª remuneração aos 

Agentes Comunitários de Saúde, conforme incentivo adicional do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, 

e dá outras providências. A Comissão de Pareceres destacou-se favorável. Em discussão Marli colocou que é 

somente uma regularização para ser pago o décimo quarto salário aos agentes. Em votação o projeto foi 

aprovado por unanimidade. Projeto Nº 50/2018. Altera a redação dos incisos II, IV, VI e VII, inclui o inciso 

VIII, do artigo 3º, e altera a redação do art. 7º, da Lei Municipal nº 1.429, de 21 de dezembro de 2017, que 

instituiu o Programa AgroForça, e dá outras providências. A Comissão de Pareceres destacou-se favorável. 

Em discussão Rogério salientou que esta mudança de lei é para melhor atender os agricultores. Marcelo 

colocou que vai ser muito bom esta mudança, mas que deveria ser implantando este programa também na 

reserva indígena, incentivando cada vez mais. João parabenizou pela mudança no projeto, e colocou que a 

reserva também está inclusa neste programa. Ari agradeceu por estar incluso a reserva neste programa. 

Colocado em votação o projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto Nº 51/2018. Autoriza concessão de 

incentivo para o produtor rural Jair Kuffel, diante de investimentos na bacia leiteira. A Comissão de Pareceres 

destacou-se favorável. Em discussão Jura salientou que este produtor irá investir e melhorar a sua propriedade 

assim receberá este incentivo. Em votação o projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto Nº 52/2018. 

Autoriza concessão de incentivo para o produtor rural Osmar Antonio Saccon, diante de investimentos na 

bacia leiteira. A Comissão de Pareceres destacou-se favorável. Em discussão Marcelo colocou que é um grande 

incentivo para que este produtor continue na sua atividade e na agricultura. Em votação o projeto foi aprovado 

por unanimidade. Projeto Nº 53/2018. Autoriza concessão de incentivo para o produtor rural Zigomar 

Bissotto, diante de investimentos na bacia leiteira. A Comissão de Pareceres destacou-se favorável. Em 

discussão Jura colocou da importância deste produtor investir em sua propriedade pois gerará mais ICM para 

o Município e melhorará a sua atividade. Seguidamente o projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto Nº 

54/2018. Autoriza concessão de incentivo para o produtor rural Renecio Luiz Montagner, diante de 

investimentos na suinocultura. A Comissão de Pareceres destacou-se favorável. Em discussão João 

parabenizou ao Prefeito pelos incentivos e aos produtores pelos investimentos e por acreditarem no Município 

assim retornando mais ICM. Em seguida o projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto Nº 55/2018. 

Autoriza concessão de incentivo para a empresa Valdir Domingos Pase & Cia Ltda, que atua no ramo de 

fabricação de produtos de panificação industrial. A Comissão de Pareceres destacou-se favorável. Em 

discussão Jura colocou que é um incentivo para construção da Padaria do Dinho, onde foi fechado a pouco 

tempo. Manifestou-se favorável. Em votação o projeto foi aprovado por unanimidade. Seguindo com os 

trabalhos, o Presidente convocou para a próxima sessão ordinária no dia 11 de julho de dois mil e dezoito, 

quarta-feira, às dezenove horas e encerrou a sessão agradecendo a presença de todos. 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 junho de dois mil e dezoito. 

 

ATA Nº 661 DA SESSÃO ORDINÁRIA, DA 7ª LEGISLATURA, REALIZADA EM 11 DE JULHO DE 

2018. 



Aos onze dias do mês de julho de dois mil e dezoito, às dezenove horas, o Presidente Júnior deu início a sessão 

ordinária, saudando a todos os presentes, feita a leitura da ata da sessão ordinária anterior, a mesma foi 

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

Ofício Nº 6282/2018. TCE-RS, contas do Governo Municipal exercício 2016. Leitura do Parecer prévio do 

TCE-RS sobre as contas do exercício de 2016. Projeto Nº 56/2018. Altera a redação do artigo 1º, da Lei 

Municipal nº 1.458, de 12 de abril de 2018, que autoriza o Poder Executivo a firmar convênio de cooperação 

com municípios, para a gestão associada de serviços públicos. A Comissão de Pareceres destacou-se favorável. 

Em discussão, Rogério salientou que é uma alteração para incluir demais municípios que não estavam 

participando do convênio. Manifestou-se a favor. Em votação, o projeto foi aprovado por unanimidade. 

Projeto Nº 57/2018. Autoriza a abertura de Crédito Especial para a Secretaria Municipal da Educação, 

Desporto, Cultura e Turismo, visando aquisição de van, e dá outras providências. A Comissão de Pareceres 

destacou-se favorável. Em discussão, João colocou que a Saúde comprou uma van nova e a antiga não pode 

ser doada para a Educação, assim terá que ser feito a compra desta. Em votação, o projeto foi aprovado por 

unanimidade. Projeto Nº 58/2018. Autoriza a abertura de Crédito Suplementar para a Secretaria Municipal da 

Saúde e Assistência Social, visando aquisição de veículo para transporte de equipes, e dá outras providências. 

A Comissão de Pareceres destacou-se favorável. Em discussão, Marcelo salientou que é uma sobra de duas 

emendas que vai ser usado para aquisição de um carro para transporte de equipe e pacientes. Em votação, o 

projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto Nº 59/2018. Autoriza a abertura de Crédito Especial para a 

Secretaria Municipal da Educação, Desporto, Cultura e Turismo, visando aquisição de ônibus escolares, e dá 

outras providências. A Comissão de Pareceres destacou-se favorável. Em discussão, Jura colocou que este 

repasse é do Ministério da Educação e será bem utilizado incentivando a educação. Em votação, o projeto foi 

aprovado por unanimidade. Projeto Nº 60/2018. Autoriza a abertura de Crédito Suplementar para a Secretaria 

Municipal da Saúde e Assistência Social, visando aquisição de medicamentos, e dá outras providências. A 

Comissão de Pareceres destacou-se favorável. Em discussão, Marli salientou que é somente uma 

suplementação para a compra de medicamentos, para abastecer os postos de saúde. Em votação, o projeto foi 

aprovado por unanimidade. Ato continuo, o Presidente convocou para fazer uso da Tribuna o Vereador Celso, 

cumprimentando a todos, colocou sobre os projetos que chegam de última hora, falou também sobre as 

indicações dos vereadores, em especial a do calçamento na saída para Linha Florentina até o fim do perímetro 

urbano, bem como falou sobre a infraestrutura do Município e a emenda do Deputado Alceu Moreira para 

melhoria desta infraestrutura. Seguindo com os trabalhos, o Presidente convidou para o dia da família das 

escolas municipais no dia 14 de julho, e também para a festa no dia 15 de julho na Comunidade de São 

Valentin, parabenizou ao Clube Estrela do Sul pelo Jantar Italiano, e comunicou que a Câmara estará em 

recesso do dia 18 ao dia 31 de julho, e convocou para a próxima sessão ordinária no dia 08 de agosto de dois 

mil e dezoito, quarta-feira, às dezenove horas e encerrou a sessão agradecendo a presença de todos. 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 onze de julho de dois mil e dezoito. 

 

ATA Nº 662 DA SESSÃO ORDINÁRIA, DA 7ª LEGISLATURA, REALIZADA EM 09 DE AGOSTO 

DE 2018. 

Aos nove dias do mês de agosto de dois mil e dezoito, às dezenove horas, o Presidente Júnior deu início a 

sessão ordinária, saudando a todos os presentes, em especial as autoras do hino municipal Jocieli e Josieli, e 

as professoras da Comissão Julgadora do Concurso para escolha da letra do hino municipal, Elizabete, 

Margarete, Heloisa e Elsa. Em seguida foi feita a leitura da ata da sessão ordinária anterior, a mesma foi 

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

Projeto Nº 61/2018. Autoriza a abertura de Crédito Especial para o Gabinete do Prefeito Municipal, visando 

pagamento de vencimento de servidor contratado por tempo determinado, e dá outras providências. A 

Comissão de Pareceres destacou-se favorável. Em discussão, Rogério colocou que é para pagamento de 

servidora que está contratada por um tempo determinado. Manifestou-se a favor. Em votação, o projeto foi 

aprovado por unanimidade. Projeto Nº 62/2018. Institui o Hino Oficial do município de Charrua, e dá outras 

providências. A Comissão de Pareceres destacou-se favorável. Em discussão, Marli manifestou a sua emoção 

e sua gratidão, parabenizando as autoras do hino, a comissão julgadora e a família das meninas, declarou seu 
orgulho de fazer parte deste município e de estar participando desta realização. Marcelo agradeceu a todos em 

especial a comissão julgadora pela escolha da letra do hino, falando em palavras simples o que o nosso 

Município representa e sua realidade, agradeceu e parabenizou as autoras e suas famílias. João parabenizou a 



Jocieli e a Josieli pela letra do hino, agradeceu a família das meninas e aos professores pelos ensinamentos. 

Celso destacou o seu orgulho em ver duas meninas do nosso município elaborando o hino municipal e 

deixando marcas na história do município. Rogério destacou que este ficará na história do Município, 

parabenizou aos pais, as autoras e as professoras pelo admirável trabalho. Em votação, o projeto foi aprovado 

por unanimidade. Projeto Nº 63/2018. Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar Termo de Cooperação 

com o Estado do Rio Grande do Sul, e dá outras providências. A Comissão de Pareceres destacou-se favorável. 

Em discussão, João colocou que foi prometido na campanha este sistema de monitoramento, e será preciso 

fazer este convênio com o Estado para instalação das câmeras na cidade. Em votação, o projeto foi aprovado 

por unanimidade. Projeto Decreto Legislativo Nº 03/2018. Dispõe sobre apreciação e aprovação das Contas 

do Executivo Municipal referente ao exercício de 2016, de responsabilidade dos Gestores Municipais 

Vanderlei Antônio Simionatto e Ricardo Luiz Montagner, na forma que indica e dá outras providências. A 

Comissão de Orçamento e Tomada de Contas e o Parecer Jurídico destacaram-se favoráveis. Em discussão, 

Marcelo parabenizou aos administradores pela conquista, declarando que é o esperado por qualquer 

administrador público que as suas contas sejam aprovadas. Em votação, o projeto foi aprovado por 

unanimidade. Ato continuo, o Presidente convocou para fazer uso da Tribuna a Vereadora Marli, 

cumprimentando a todos, parabenizou aos autoras da Hino Municipal e as suas famílias, bem como a Comissão 

Julgadora e ao Secretário da Educação, parabenizou também a todos pela passagem do Dia dos Pais, convidou 

para a Festa na Comunidade de Linha das Pedras Baixa no dia 12, e na Comunidade de São Roque no dia 19. 

Seguindo com os trabalhos, o Presidente parabenizou a todos pelo Hino Municipal, e ao Vereador Celso pela 

passagem do seu aniversário, e convocou para a próxima sessão ordinária no dia 22 de agosto de dois mil e 

dezoito, quarta-feira, às dezenove horas e encerrou a sessão agradecendo a presença de todos. 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 agosto de dois mil e dezoito. 

 

ATA Nº 663 DA SESSÃO ORDINÁRIA, DA 7ª LEGISLATURA, REALIZADA EM 22 DE AGOSTO 

DE 2018. 

Aos vinte e dois dias do mês de agosto de dois mil e dezoito, às dezenove horas, o Presidente Júnior deu início 

a sessão ordinária, saudando a todos os presentes. Em seguida foi feita a leitura da ata da sessão ordinária 

anterior, onde a mesma foi aprovada por unanimidade. Após as inscrições para a Tribuna a Assessora iniciou 

a leitura da Ordem do Dia: Ofício Circular Nº 01/2018. Rede de Controle. Ofício Circular Nº 04/2018. 

TCE/RS. Convite CTG Unidos do Pampa. Projeto Nº 67/2018. Autoriza a abertura de Crédito Especial para 

a Secretaria Municipal da Saúde e Assistência Social, visando pagamento de serviços de terceiros – pessoa 

jurídica, e dá outras providências. A Comissão de Pareceres destacou-se favorável. Em votação o regime de 

urgência foi aprovado por todos. Em discussão, Rogério salientou que esta abertura de crédito será usado para 

serrar a madeira usada na reconstrução das casas da Reserva Indígena. Ari colocou que foi uma grande luta 

para que esta liberação saísse, agradeceu ao prefeito pela ajuda. Em votação, o projeto foi aprovado por 

unanimidade. Projeto Nº 64/2018. Autoriza o Poder Executivo Municipal a doar bens móveis inservíveis, e 

dá outras providências. A Comissão de Pareceres e o Parecer Jurídico destacaram-se favoráveis. Em discussão, 

Ari agradeceu ao Deputado Afonso Hann pela emenda, pedindo também ao seu colega Jacó para que ajude o 

Deputado na sua campanha, pois estas maquinas vão ajudar muito na agricultura da Reserva, agradeceu ao 

Prefeito pelo esforço e pela ajuda na Comunidade. Em votação, o projeto foi aprovado por unanimidade. 

Projeto Nº 65/2018. Cria cargo de provimento efetivo de Fiscal Tributário. A Comissão de Pareceres 

destacou-se favorável. Em discussão, Vitor colocou que devesse criar este cargo para se adequar na 

Constituição Federal, sendo que este deve ser concursado. Em votação, o projeto foi aprovado por 

unanimidade. Projeto Nº 66/2018. Autoriza a concessão de ressarcimento de valores para construção e 

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

Saneamento. A Comissão de Pareceres destacou-se favorável. Em discussão Jura explicou que a Jocelia 

receberá mais pois tem duas famílias na casa, e o Marlon devido a construção da sua casa, destacando-se 

favorável. Marli salientou que são mais cinco famílias beneficiadas, entre elas dois funcionários públicos, 

parabenizou a administração pela mudança na lei, no ano anterior, onde agora os funcionários também se 

encaixam neste benefício. Em votação, o projeto foi aprovado por unanimidade. Seguindo com os trabalhos, 



o Presidente parabenizou ao Suplente de Vereador Antônio pela passagem do seu aniversário, e convocou para 

a próxima sessão ordinária no dia 05 de setembro de dois mil e dezoito, quarta-feira, às dezenove horas e 

encerrou a sessão agradecendo a presença de todos. 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 dois de 

agosto de dois mil e dezoito. 

 

ATA Nº 664 DA SESSÃO ORDINÁRIA, DA 7ª LEGISLATURA, REALIZADA EM 05 DE 

SETEMBRO DE 2018. 

Aos cinco dias do mês de setembro de dois mil e dezoito, às dezenove horas, o Presidente Júnior deu início a 

sessão ordinária, saudando a todos os presentes. Em seguida foi feita a leitura da ata da sessão ordinária 

anterior, onde a mesma foi aprovada por unanimidade. Após as inscrições para a Tribuna a Assessora iniciou 

a leitura da Ordem do Dia: Projeto Nº 68/2018. Autoriza a contratação de agente comunitário de saúde, para 

atender necessidade excepcional e temporária, e dá outras providências.  A Comissão de Pareceres destacou-

se favorável. Em votação o regime de urgência foi aprovado por todos. Em discussão, Rogério colocou que a 

atual agente pediu exoneração, assim tendo que contratar um novo agente pelo Processo Seletivo. Em votação, 

o projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto Nº 69/2018. Autoriza a abertura de Crédito Suplementar para 

a Secretaria Municipal de Obras e Viação, visando aquisição de blocos de concreto Inter travados. A Comissão 

de Pareceres destacou-se favorável. Em discussão, Vitor salientou que esta suplementação é para aquisição de 

paver, assim continuar embelezando a cidade e agradeceu a população que está contribuindo. Em votação, o 

projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto Nº 70/2018. Institui o Programa de Incentivos à Produtores 

Rurais, e dá outras providências. A Comissão de Pareceres destacou-se favorável. Em discussão, Marli 

proferiu que com esta lei está cada vez melhor de ajudar os produtores com incentivos, assim tendo uma 

certeza de que continuaram na atividade, incrementando na sua renda familiar, parabenizou a administração 

pelo aperfeiçoamento da lei. Manifestou-se favorável. Em votação, o projeto foi aprovado por unanimidade. 

Seguindo com os trabalhos, o Presidente convidou a todos para as festividades da Semana Farroupilha, e para 

o Desfile de 7 de setembro, também convidou para o Bingo do Corpo de Bombeiros no dia 05 de outubro e 

convocou para a próxima sessão ordinária no dia 19 de setembro de dois mil e dezoito, quarta-feira, às 

dezenove horas e encerrou a sessão agradecendo a presença de todos. 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 

cinco de setembro de dois mil e dezoito. 

 

ATA Nº 665 DA SESSÃO ORDINÁRIA, DA 7ª LEGISLATURA, REALIZADA EM 19 DE 

SETEMBRO DE 2018. 

Aos dezenove dias do mês de setembro de dois mil e dezoito, às dezenove horas, o Presidente Júnior deu início 

a sessão ordinária, saudando a todos os presentes, destacando a ausência do Vereador Ari. Em seguida foi feita 

a leitura da ata da sessão ordinária anterior, onde a mesma foi aprovada por unanimidade. Após as inscrições 

para a Tribuna a Assessora iniciou a leitura da Ordem do Dia: Projeto Nº 71/2018. Dispõe sobre as diretrizes 

orçamentárias para o exercício financeiro de 2019. Ato continuo o projeto foi encaminhado para tramitação 

no Legislativo junto à Comissão de Orçamento e Tomada de Contas. Em seguida o Presidente abriu espaço 

para o Secretário da Educação Leocir fazer um breve resumo sobre o Plano Nacional de Educação, destacando 

se as Leis Orçamentárias contemplam os recursos necessários ao financiamento da Educação. Seguindo com 

os trabalhos, o Presidente convidou para a Audiência de esclarecimento da LDO no dia 10 de outubro, 

complementou sobre o Bingo dos Bombeiros de Tapejara, parabenizou a Vereadora licenciada Nilva pela 

passagem do seu aniversário e a todos pela passagem do Dia do Gaúcho lendo um breve texto de alguns fatos 

sobre este dia, e convocou para a próxima sessão ordinária no dia 10 de outubro de dois mil e dezoito, quarta-

feira, às dezenove horas e encerrou a sessão agradecendo a presença de todos. 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 dezenove de setembro de dois mil e dezoito. 



ATA Nº 666 DA SESSÃO ORDINÁRIA, DA 7ª LEGISLATURA, REALIZADA EM 10 DE OUTUBRO 

DE 2018. 

Aos dez dias do mês de outubro de dois mil e dezoito, às dezenove horas, o Presidente Júnior deu início a 

sessão ordinária, saudando a todos os presentes. Em seguida foi feita a leitura da ata da sessão ordinária 

anterior, onde a mesma foi aprovada por unanimidade. Após as inscrições para a Tribuna a Assessora iniciou 

a leitura da Ordem do Dia: Projeto Nº 71/2018. Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício 

financeiro de 2019. A Comissão de Orçamento e Tomada de Contas destacou-se favorável. Em discussão, 

Rogério colocou que estiveram em Audiência com o Contador da Prefeitura onde este explicou sobre todas as 

dotações e recursos, declarando que não há muito o que modificar. Em votação, o projeto foi aprovado por 

unanimidade. Projeto Nº 72/2018. Autoriza a contratação de odontólogo e auxiliar em saúde bucal, para 

atender necessidade excepcional e temporária, e dá outras providências. A Comissão de Pareceres destacou-

se favorável. Em votação o regime de urgência foi aprovado por todos. Em discussão, Marli destacou que não 

se pode deixar sem profissionais nestas áreas, assim terá que contrata-los, sabendo-se que a odontóloga será 

pela período máximo de 10 meses. Em votação, o projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto Nº 73/2018. 

Autoriza a abertura de crédito suplementar para a Secretaria Municipal de Obras e Viação e para o Gabinete 

do Prefeito Municipal, visando aquisição de materiais e contratação de serviços destinados aos eventos de 

natal, e dá outras providências. A Comissão de Pareceres destacou-se favorável. Em discussão, João Vitor 

declarou que este valor será para terceirização da instalação das luzes, e de mais materiais que serão utilizados 

nas festas natalinas. Em votação, o projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto Nº 74/2018. Autoriza 

concessão de incentivo para o produtor rural Miguel Mezadri, diante de investimentos na bacia leiteira, e dá 

outras providências. A Comissão de Pareceres destacou-se a favor. Em discussão, Marcelo salientou que este 

produtor receberá o incentivo de 10% no montante que investirá, assim ajudando o produtor e o Município. 

Aproveitou o espaço e convidou para a Festa na Comunidade Luterana no domingo dia 14, e falou sobre as 

eleições no domingo dia 28. Em votação, o projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto Nº 75/2018. 

Autoriza concessão de incentivo para o produtor rural Gabriel Vitor Secco, diante de investimentos na 

fruticultura perene, e dá outras providências. A Comissão de Pareceres destacou-se a favor. Em discussão, 

Jura salientou que este produtor investirá na sua propriedade com plantações de uva, assim melhorando na 

produtividade de alimentos e bebidas derivados da uva. Em votação, o projeto foi aprovado por unanimidade. 

Seguindo com os trabalhos, o Presidente convidou a todos para a Festa na Comunidade de Linha das Pedras 

Altas na sexta dia 12, para a final do Campeonato de Bocha na Linha São Roque, e para a festa na propriedade 

do Tula com os Gravetos do Passado no dia 13 e também para a festa na Comunidade Luterana no domingo 

dia 14, e convocou para a próxima sessão ordinária no dia 24 de outubro de dois mil e dezoito, quarta-feira, às 

dezenove horas e encerrou a sessão agradecendo a presença de todos. 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 

dez de outubro de dois mil e dezoito. 

ATA Nº 667 DA SESSÃO ORDINÁRIA, DA 7ª LEGISLATURA, REALIZADA EM 24 DE OUTUBRO 

DE 2018. 

Aos vinte e quatro dias do mês de outubro de dois mil e dezoito, às dezenove horas, o Presidente Júnior deu 

início a sessão ordinária, saudando a todos os presentes, destacando a ausência do Vereador Ari. Em seguida 

foi feita a leitura da ata da sessão ordinária anterior, onde a mesma foi aprovada por unanimidade. Após as 

inscrições para a Tribuna a Assessora iniciou a leitura da Ordem do Dia: Convite da 157ª Junta de Serviço 

Militar. Requerimento Nº 01/2018. Da Bancada do PMDB. Projeto Nº 76/2018. Autoriza a abertura de Crédito 

Especial para a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, visando quitação de despesa de 

exercício anterior, e dá outras providências. A Comissão de Pareceres destacou-se favorável. Em votação o 

regime de urgência foi aprovado por todos. Em discussão, Marli salientou que teve que ser enviado novamente 

o valor, para ficar em dia com a receita. Em votação, o projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto Nº 

78/2018. Autoriza substituição temporária de servidora e cria gratificação. A Comissão de Pareceres destacou-



se favorável. Em votação o regime de urgência foi aprovado por todos. Em discussão, Marli colocou que terá 

um servidor municipal designado para desempenhar as atribuições desse cargo e para isso receberá padrão 3 

de gratificação. Em votação, o projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto Nº 80/2018. Autoriza a abertura 

de Crédito Suplementar para as Secretarias Municipais e Gabinete, visando ajustes para pagamento da folha 

de pagamento e vale alimentação, e dá outras providências. A Comissão de Pareceres destacou-se favorável. 

Em votação o regime de urgência foi aprovado por todos. Em discussão, Vitor colocou que é uma 

suplementação para pagamento do vale alimentação, parabenizou ao Prefeito Municipal por ter atendido o 

pedido do aumento dos funcionários. Em votação, o projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto Nº 

81/2018. Autoriza a abertura de Crédito Suplementar para a Secretaria Municipal da Saúde e Assistência 

Social, visando concessão de auxílios financeiros a pessoas físicas, e dá outras providências. A Comissão de 

Pareceres destacou-se favorável. Em votação o regime de urgência foi aprovado por todos. Em discussão, 

Rogério salientou que esta abertura de crédito é para auxiliar os munícipes na área da saúde com 

ressarcimentos de exames. Em votação, o projeto foi aprovado por unanimidade. Seguidamente fez uso da 

Tribuna o Vereador Marcelo saudando a todos, falou sobre o requerimento que a Bancada do PMDB fez em 

questão a doação do trator e da plantadeira que seriam destinados a Comunidade Indígena e que até o momento 

não foi destinado. Salientou sobre as eleições, falando sobre o voto consciente tanto para Governador como 

para Presidente. Seguindo com os trabalhos, o Presidente declarou que ficaram em Pauta os Projetos Nº 

77/2018 e 79/2018, e convocou para a próxima sessão ordinária no dia 07 de novembro de dois mil e dezoito, 

quarta-feira, às vinte horas e encerrou a sessão agradecendo a presença de todos. 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 quatro de outubro de dois mil e dezoito. 

 

ATA Nº 668 DA SESSÃO ORDINÁRIA, DA 7ª LEGISLATURA, REALIZADA EM 07 DE NOVEMBRO DE 

2018. 

Aos sete dias do mês de novembro de dois mil e dezoito, às vinte horas, o Presidente Júnior deu início a sessão ordinária, 

saudando a todos os presentes. Declarou que em virtude da licença dos Vereadores Celso e Marcelo durante o mês de 

novembro assumiram os suplentes Avelino e Eliana, sendo assim a liderança da bancada da coligação Charrua no 

caminho certo (MDB, PT e PDT) será exercida pela Vereadora Eliana. Em seguida foi feita a leitura da ata da sessão 

ordinária anterior, onde a mesma foi aprovada por unanimidade. Após as inscrições para a Tribuna a Assessora iniciou 

a leitura da Ordem do Dia: Convite do Sindicato dos Trabalhadores Rurais para Curso de autoconhecimento e 

relacionamento interpessoal. Convite para Assembleia do Sindicato no dia 13 de dezembro com palestra. Ofício Nº 

145/2018. Resposta ao Requerimento/ Pedido de Informação Nº 01/2018. Parecer das Contas de Gestão do Exercício de 

2017 do Poder Legislativo Municipal. Projeto Nº 77/2018. Autoriza a concessão de ressarcimento de valores para 

construção e reforma de unidades habitacionais de pessoas carentes, com recursos do Fundo Municipal da Habitação e 

Saneamento. A Comissão de Pareceres destacou-se favorável. Em discussão, Marli colocou que é uma grande alegria 

receber um projeto deste na Câmara, ajudando os munícipes e incentivando as pessoas a permanecerem no município. 

Em votação, o projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto Nº 79/2018. Autoriza concessão de incentivo para o 

produtor rural Ademir Primo Mulinari, diante de investimentos na bacia leiteira, e dá outras providências. A Comissão 

de Pareceres destacou-se favorável. Em discussão, Jura salientou a importância destes incentivos, assim melhorando a 

renda do munícipe e favorecendo a sua atividade. Em votação, o projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto Nº 

82/2018. Autoriza a abertura de Crédito Especial para a Secretaria Municipal da Indústria, Comércio, Agricultura e Meio 

Ambiente, visando aquisição de equipamentos para a patrulha agrícola, e dá outras providências. A Comissão de 

Pareceres destacou-se favorável. Em discussão, Ari falou que com esta emenda vai ajudar muito a Comunidade Indígena, 

manifestou a sua tristeza diante dos acontecimentos que estão ocorrendo na Reserva como também o trator que foi 

adquirido e seria destinado a reserva mas que até então não foi entregue. Em votação, o projeto foi aprovado por 

unanimidade. Projeto Nº 83/2018. Autoriza a abertura de Crédito Especial para a Secretaria Municipal da Indústria, 

Comércio, Agricultura e Meio Ambiente, visando aquisição de equipamentos para a patrulha agrícola, e dá outras 

providências. A Comissão de Pareceres destacou-se favorável. Em discussão, Rogério salientou o quanto importante é 

as emendas para o município, no auxílio aos munícipes e o quanto é importante o voto consciente para Deputado. Em 

votação, o projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto Nº 84/2018. Autoriza a abertura de Crédito Especial para a 



Secretaria Municipal da Indústria, Comércio, Agricultura e Meio Ambiente, visando aquisição de equipamentos para a 

patrulha agrícola, e dá outras providências. A Comissão de Pareceres destacou-se favorável. Em discussão, João 

parabenizou a administração pelo trabalho que vem fazendo, e pelas aquisições, reforçou as palavras do Vereador 

Rogério sobre o voto consciente para Deputados assim ajudando a quem realmente ajuda o município independente de 

partido. Em votação, o projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto Nº 85/2018. Institui o Concurso de Decoração 

Natalina 2018, e dá outras providências. A Comissão de Pareceres destacou-se favorável. Em discussão, Avelino colocou 

como é bom festejar o natal, e com este incentivo natalino a cidade ficará cada vez mais bonita. Em votação, o projeto 

foi aprovado por unanimidade. Indicação Nº 03/2018. Da Vereadora Eliana Paze Zanivan juntamente com a Bancada 

do MDB, indicando ao Poder Executivo que viabilize um ponto de luz junto ao Cemitério Municipal localizado na 

Cidade Baixa, bem como a construção de um sanitário para uso dos munícipes. Em discussão a Vereadora Redatora 

salientou as dificuldades que se tem para fazer construções e melhorias de túmulos e jazigos sem o ponto de luz, e a 

importância de se ter sanitários no cemitério. Rogério pediu que se possível a prefeitura modifique a capela deste 

cemitério e coloque mais no centro, pois geralmente se tem lixo neste local. Em votação a Indicação foi aprovada por 

unanimidade. Indicação Nº 04/2018. Da Vereadora Eliana Paze Zanivan juntamente com a Bancada do MDB, indicando 

ao Poder Executivo juntamente com a Secretaria da Saúde do Município de Charrua que vejam a possibilidade da 

contratação de mais Fisioterapeutas ou ampliação de horas dos profissionais que já atuam, para atendimento junto a 

Unidade Básica de Saúde. Em discussão a Vereadora Redatora colocou que é um pedido comovente dos munícipes, pois 

alguns pacientes que tem doenças mais delicadas necessitam deste atendimento, sabendo-se que tem a possibilidade de 

um fisioterapeuta atuante ter a sua carga horária ampliada ou contratar outro fisioterapeuta. Em votação a indicação foi 

aprovada por unanimidade. Indicação Nº 05/2018. Da Vereadora Eliana Paze Zanivan juntamente com a Bancada do 

MDB, indicando ao Poder Executivo que analise junto ao Órgão competente e adquira um guardrail para a curva sem 

proteção na Avenida que liga a Cidade Alta à Cidade Baixa. Em discussão a Vereadora Redatora falou sobre se fazer 

um estudo para colocar esta proteção pois com o asfalto aumenta a velocidade e o perigo, sabendo-se que já houveram 

acidentes no local. Em votação a indicação foi aprovada por unanimidade. Seguindo com os trabalhos, o Presidente 

parabenizou o Vereador Avelino pela passagem do seu aniversário, e convocou para a próxima sessão ordinária no dia 

20 de novembro de dois mil e dezoito, terça-feira, às vinte horas e encerrou a sessão agradecendo a presença de todos. 

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 sete de novembro de dois mil e dezoito. 

 

ATA Nº 669 DA SESSÃO ORDINÁRIA, DA 7ª LEGISLATURA, REALIZADA EM 20 DE 

NOVEMBRO DE 2018. 

Aos vinte dias do mês de novembro de dois mil e dezoito, às vinte horas, o Presidente Júnior deu início a 

sessão ordinária, saudando a todos os presentes. Feita a leitura da ata da sessão ordinária anterior, a mesma foi 

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

Convite do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Charrua para Curso de Autoconhecimento, e para 

Assembleia com palestra. Projeto Nº 86/2018. Autoriza a abertura de crédito suplementar para a Secretaria 

Municipal da Saúde e Assistência Social, visando aquisição de equipamentos e material permanente, e dá 

outras providências. A Comissão de Pareceres destacou-se favorável. Em discussão, João Vitor salientou que 

o carro que está sendo usado pelo Cras será leiloado, assim terá que adquirir um novo carro para melhor 

atendimento à população. Em votação, o projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto Nº 87/2018. Estima 

a receita e fixa a despesa do Município de Charrua/RS para o exercício financeiro de 2019. Ato continuo o 

projeto foi encaminhado para tramitação no Legislativo junto à Comissão de Orçamento e Tomada de Contas. 

Em seguida o Presidente convocou a Vereadora Marli para fazer uso da Tribuna, saudando a todos os 

presentes, comentou o vírus transmitido por rato que já causou vítimas, pediu que fosse feito uma comissão 

para ver o que é possível fazer diante desta situação. Agradeceu a administração pelos trabalhos realizados na 

melhoria das estradas, e convidou para o Jantar Baile do Chopp na comunidade de São Roque no sábado dia 

24 de novembro e agradeceu a todos. Eliana saudou a todos, reforçou as palavras da Vereadora Marli sobre a 

contaminação por rato, pediu que a população se conscientize e use mascaras e luvas durante as faxinas nos 

galpões e garagens. Parabenizou a aquisição do novo carro para o Cras, e comentou sobre o pedido que fez a 

um tempo atrás de fazer um plano de saúde para os funcionários, e sobre o plano de carreira e agradeceu ao 



Vereador Marcelo pela cedência do mês. Avelino cumprimentou a todos, reforçou o convite da Vereadora 

Marli para o Jantar Baile em São Roque, agradeceu ao Vereador Celso pela cedência do mês para que pudesse 

assumir, e desejou um bom final de ano a todos. Seguindo com os trabalhos, o Presidente falou sobre a 

contaminação pelo rato, convidou para o Jantar em São Roque, desejando a todos um bom natal e feliz ano 

novo, parabenizou a Secretária Dainara pela passagem do seu aniversário, e convocou para a próxima sessão 

ordinária no dia 05 de dezembro de dois mil e dezoito, quarta-feira, às vinte horas e encerrou a sessão 

agradecendo a presença de todos. 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 de novembro de dois mil e 

dezoito. 

ATA Nº 670 DA SESSÃO ORDINÁRIA, DA 7ª LEGISLATURA, REALIZADA EM 06 DE 

DEZEMBRO DE 2018. 

Aos seis dias do mês de dezembro de dois mil e dezoito, às vinte horas, o Presidente Júnior deu início a sessão 

ordinária, saudando a todos os presentes. Feita a leitura da ata da sessão ordinária anterior, a mesma foi 

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

Convite do Sindicato dos Trabalhadores Rurais para Assembleia no dia 13 de dezembro. Projeto Nº 87/2018. 

Estima a receita e fixa a despesa do Município de Charrua/RS para o exercício financeiro de 2019. A Comissão 

de Orçamento e Tomada de Contas destacou-se favorável. Em discussão, Rogério comentou sobre o projeto 

declarando que cada secretaria tem as suas porcentagens, não tendo muito o que alterar. Em votação, o projeto 

foi aprovado por unanimidade. Projeto Nº 88/2018. Autoriza a realizar contratações, para atender necessidade 

excepcional e temporária, e dá outras providências. A Comissão de Pareceres destacou-se favorável. Em 

votação o regime de urgência foi aprovado por todos. Em discussão, João Vitor falou que será feito processo 

seletivo pois é grande a probabilidade de abertura da escola infantil na reserva indígena, assim sobrariam 

professores na rede municipal, pois grande maioria dos alunos na escola municipal do Perondi são indígenas, 

havendo também a possibilidade de fechamento desta escola. Em votação, o projeto foi aprovado por 

unanimidade. Projeto Nº 89/2018. Autoriza a realizar contratações, para atender necessidades excepcionais e 

temporárias, e dá outras providências. A Comissão de Pareceres destacou-se favorável. Em votação o regime 

de urgência foi aprovado por todos. Em discussão, Marli declarou que será feita as contratações de vigilante 

para suprir as necessidades devido ao falecimento de um deles e devido ao período de férias, e as contratações 

de operário é devido ao encerramento dos contratos atuais. Em votação, o projeto foi aprovado por 

unanimidade. Projeto Nº 90/2018. Revoga a Lei Municipal nº 1.514, de 08 de novembro de 2018. A Comissão 

de Pareceres destacou-se favorável. Em discussão, Jura salientou que este projeto é em virtude do falecimento 

do produtor sendo que a família não tem interesse em continuar na atividade, assim será revogada a lei e 

devolvido o incentivo. Em votação, o projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto Nº 91/2018. Institui o 

Programa de Calçamento Comunitário, que visa a construção de calçamento em vias públicas, e dá outras 

providências. A Comissão de Pareceres destacou-se favorável. Em discussão, Marcelo declarou que será feito 

dois calçamentos, um no acesso para Linha das Pedras Alta e outro na rua da garagem da prefeitura, 

parabenizou a administração e pediu também que fosse feito o calçamento na rua que dá acesso ao cemitério 

da cidade alta, uma vez que os moradores vem a anos pedindo. Celso reforçou as palavras do Vereador Marcelo 

sobre o calçamento na rua de acesso ao cemitério sendo que foi feito a indicação a anos. João Vitor falou que 

muita coisa foi feita e ainda vai ser feita para melhorar a estrutura da cidade, e a próxima rua a receber 

calçamento será aquela do cemitério. Em votação, o projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto Nº 

92/2018. Autoriza a abertura de Crédito Especial para o Gabinete do Prefeito, visando premiação do Concurso 

de Decoração Natalina 2018, e dá outras providências. A Comissão de Pareceres destacou-se favorável. Em 

discussão, João Vitor salientou que este projeto é somente a abertura de crédito para a premiação do concurso, 

assim incentivando as pessoas a embelezar a cidade e manter o espirito natalino. Em votação, o projeto foi 

aprovado por unanimidade. Seguindo com os trabalhos, o Presidente convidou a todos para a abertura do natal 

no dia 07 de dezembro, e para as demais programações do natal no Município, parabenizou a todos os 



envolvidos nas decorações e convocou para a próxima sessão ordinária no dia 19 de dezembro de dois mil e 

dezoito, quarta-feira, às vinte horas e encerrou a sessão agradecendo a presença de todos. 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 seis de dezembro de dois mil e dezoito. 

ATA Nº 671 DA SESSÃO ORDINÁRIA, DA 7ª LEGISLATURA, REALIZADA EM 19 DE 

DEZEMBRO DE 2018. 

Aos dezenove dias do mês de dezembro de dois mil e dezoito, às vinte horas o Presidente Júnior deu início a 

sessão ordinária, invocando a proteção de Deus, saudando a todos os presentes, destacando a ausência do 

Vereador Ari. Feita a leitura da ata da sessão ordinária anterior, a mesma foi aprovada por unanimidade. Após 

as inscrições para a Tribuna, a Assessora iniciou a leitura da Ordem do Dia: Ofício enviado aos Deputados em 

apoio aos produtores rurais sobre a produção de leite. Projeto Nº 93/2018. Cria cargo em comissão e função 

gratificada de Assessor do Gabinete do Prefeito, e dá outras providências. A Comissão de pareceres 

manifestou-se favorável. Em votação o regime de urgência foi aprovado por todos. Em discussão, João Vitor 

declarou que foi um apontamento e para que o Município fique dentro da lei será feito esta modificação, não 

alterando no salário da funcionária. Em seguida o projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto Nº 95/2018. 

Altera redação do Anexo I, da Lei Municipal nº 424, de 16 de setembro de 2006, e dá outras providências. A 

comissão de pareceres manifestou-se a favor. Em votação o regime de urgência foi aprovado por todos. Em 

discussão, Jura salientou que este projeto é para elevar a taxa de idade para participantes nos concursos e 

processos seletivos, assim pessoas com 55 anos também poderão participar. Seguidamente o projeto foi 

aprovado por unanimidade. Projeto Nº 96/2018. Altera coeficiente de padrões de cargos de provimento 

efetivo, constantes da Lei Municipal nº 424, de 16 de setembro de 2006, e dá outras providências. A comissão 

de pareceres manifestou-se a favor. Em votação o regime de urgência foi aprovado por todos. Em discussão 

Marli declarou que foi apontamento, e a Prefeitura terá que se regularizar alterando o padrão, pois o 

vencimento dos médicos era superior ao do prefeito. Em seguida o projeto foi aprovado por unanimidade. 

Projeto Nº 98/2018. Autoriza a abertura de Crédito Especial para os encargos oficiais do município, visando 

restituição de valor ao Ministério da Integração Nacional, e dá outras providências. A comissão de pareceres 

manifestou-se a favor. Em votação o regime de urgência foi aprovado por todos. Em discussão Marli colocou 

que será devolvido este montante devido a compra de pneus e tubos utilizados nas enxurradas que ocorreram 

em 2010, e em 2013 houve uma mudança na lei e não pode mais utilizar o dinheiro desta forma, sendo que se 

não devolver o dinheiro bloqueiam todas as verbas federais para o Município, todavia será ingressado na 

justiça recorrendo esta decisão do Ministério. Marcelo destacou que o Município foi penalizado pois houve 

um desvio de dinheiro em compras de pneus de maquinas, e o correto seria quem estava na administração 

devolver, juntamente com o fornecedor dos pneus e a pessoa que assinou a colocação deles. Declarou sua 

tristeza em ver isso acontecer no nosso Município, não pelo prefeito mas por pessoas que estão do lado dele, 

que querem se aproveitar do dinheiro público. Marli complementou que foi feita a fiscalização e estava 

autorizada a compra, e o apontamento foi do Mistério da Integração Nacional devido a mudança na lei, e 

depois vai ser aberto um processo administrativo, e se o prefeito da época for julgado culpado terá que devolver 

também. Entretanto este apontamento era pra ser encaminhado ao Município em 2013, o que não ocorreu, 

assim pagando altos juros de 2010 até o momento. Marcelo declarou que são juros abusivos, pois 10 pneus 

não dão todo este valor.  Seguidamente o projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto Nº 94/2018. Institui 

o Projeto Aluno Destaque, e dá outras providências. A comissão de pareceres manifestou-se a favor. Em 

discussão Rogério declarou que é um incentivo para os alunos estudarem, sendo este projeto é muito 

importante. Após o projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto Nº 97/2018. Institui o Programa de 

Incentivos à Empresas, e dá outras providências. A comissão de pareceres manifestou-se a favor. Em discussão 

João Vitor salientou que é uma alteração para separar as classes, assim melhorando o atendimento à população, 

onde as horas maquinas não serão mais cobradas. Após o projeto foi aprovado por unanimidade. Finda Ordem 

do Dia o Presidente comunicou que recebeu a Carta de renúncia da Mesa Diretora, no qual a Assessora fez a 



leitura da mesma, e em seguida passou para a Eleição dá nova Mesa Diretora da Câmara, suspendeu-se a 

presente sessão, pelo período de dez minutos, para que fosse realizada inscrições de chapas. Reabertos os 

trabalhos, o Presidente interino declarou a inscrição de somente uma Chapa, composta da seguinte forma: 

Presidente Marli Galafassi Machado, Vice-presidente: João Vitor Dallagnol, 1º Secretário Vilseu Fontana 

Júnior e 2º Secretário Rogério Luiz Martinello. Comissão Geral de Pareceres: Redator João Vitor Dallagnol, 

Vilseu Fontana Júnior e Celso Miguel Baseggio. Comissão de Orçamento e Tomada de Contas:  Rogério Luiz 

Martinello, João Vitor Dallagnol e Marcelo Lassig. Comissão de Obras Públicas e Nomenclaturas de Ruas: 

Jurandir Antônio Giaretta, Jacó Manoel Antônio e Ari Domingos. O Presidente colocou em votação onde foi 

aprovada e empossada a Mesa Diretora e convidou a Presidente Eleita Senhora Marli Galafassi Machado para 

assumir os trabalhos, onde a mesma saudou a todos, fez seus agradecimentos e pediu para as Coligações 

indicarem seus Líderes de Bancada ficando da seguinte forma: Líder Rogério Luiz Martinello, Vice-Líder 

Vilseu Fontana Júnior da bancada da Coligação “Com Trabalho e Dedicação, Charrua com nova visão”, 

formada pelos partidos PP e PTB. Líder Marcelo Lassig, Vice-Líder Celso Miguel Baseggio da bancada da 

Coligação “Charrua no Caminho Certo”, formada pelos partidos PDT, MDB e PT. Declarou que durante o 

intervalo legislativo a Comissão Representativa da Câmara, ficaria composta pela Mesa Diretora e por mais 

dois membros indicados pelos líderes que são Jurandir e Ari. Seguindo as atividades a presidente declarou a 

desistência das inscrições para a Tribuna dos vereadores João Vitor, Celso, Marli, Marcelo e Rogério devido 

à falta de energia elétrica. Em seguida a presidente convocou o Vereador Júnior para fazer uso da tribuna, 

saudando a todos, agradeceu pela confiança e pelos trabalhos realizados durante o ano que foi presidente, 

pediu desculpa por alguma desavença que houve. Desejou um feliz natal e ano novo a todos. Posteriormente 

a presidente parabenizou os Vereadores Rogério, Marli e a Suplente Cleci pela passagem dos seus aniversários 

no mês de dezembro e comunicou que a Câmara estaria em recesso do dia 22 de dezembro de 2018 ao dia 1º 

de fevereiro de 2019, sendo que poderia ter sessão extraordinária neste período, e convocou para a próxima 

sessão ordinária no dia 06 de fevereiro de dois mil e dezenove, quarta-feira, às vinte horas e agradeceu a 

presença de todos 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 dezenove de dezembro de dois 

mil e dezoito. 

 


