
ATA Nº 697 DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, DA 7ª LEGISLATURA, REALIZADA 

EM 27 DE JANEIRO DE 2020. 

Aos vinte e sete dias do mês de janeiro de dois mil e vinte, às dez horas o Presidente Rogério 

deu início a sessão extraordinária, saudando a todos os presentes, destacando a ausência dos 

Vereadores Ari e Jacó. De imediato a Assessora iniciou a leitura da Ordem do Dia: Ofício Nº 

09/2020, Convocação do Executivo para Sessão Extraordinária. Projeto Nº 01/2020. 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 

discussão, Júnior colocou que este projeto é uma suplementação de professores para atender 

da melhor maneira o ensino do Município, destacou que a grande maioria dos alunos que se 

formaram no município estão bem profissionalmente e atendendo todas as expectativas, sendo 

fruto do trabalho de várias administrações. Em seguida o projeto foi aprovado por 

unanimidade. Projeto Nº 02/2020. Determina novo Salário Básico Mensal para os Empregos 

Públicos de Agentes Comunitários de Saúde – PACS, de que trata o artigo 1º, da Lei Municipal 

nº 620, de 16 de dezembro de 2006, e dá outras providências. A Comissão de Pareceres 

destacou-se favorável. Em discussão, Marli declarou que esta alteração é para igualar o salário 

dos agentes municipais com o salário nacional, onde se sabe da importância do cargo, o qual 

repassa informações relevantes aos munícipes. Após o projeto foi aprovado por unanimidade. 

Projeto Nº 03/2020. Altera o caput, do artigo 1º, da Lei Municipal nº 1.634, de 19 de dezembro 

de 2019, que autoriza a realizar contratações, para atender necessidade excepcional e 

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

discussão, João Vitor salientou que é uma alteração no nome do cargo para que este possa atuar 

também em outras turmas. Seguidamente o projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto Nº 

04/2020. Autoriza a abertura de Crédito Especial para a Secretaria Municipal da Saúde e 

Assistência Social, visando incremento ao custeio dos serviços de atenção básica em saúde, e 

dá outras providências. A Comissão de Pareceres destacou-se favorável. Em discussão, Júnior 

colocou que este custeio foi recebido no ano anterior e parte não foi utilizado, assim com a 

aprovação, o crédito restante será utilizado neste ano. Em seguida o projeto foi aprovado por 

unanimidade. Projeto Nº 05/2020. Autoriza a abertura de Crédito Especial para a Secretaria 

Municipal de Obras e Viação, visando construção de passeio público, e dá outras providências. 

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

é muito importante para deixar a cidade ainda mais bonita e segura para os pedestres 

trafegarem. Após o projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto Nº 06/2020. Autoriza a 

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

visando a manutenção das atividades do Centro de Convivência e Integração, e dá outras 

providências. A Comissão de Pareceres destacou-se favorável. Em discussão, Marcelo colocou 

que este projeto autoriza a Secretaria da Saúde e Assistência Social a repassar valor para a 

conclusão da obra do Centro de Convivência, onde a Terceira Idade também usufruirá. 

Seguidamente o projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto Nº 07/2020. Autoriza a 

abertura de Crédito Suplementar para os Encargos Especiais do Município, visando 

amortização da dívida pública, e dá outras providências. A Comissão de Pareceres destacou-



se favorável. Em discussão, Jura declarou que este projeto é para abater os financiamentos do 

centro administrativo e o asfaltamento de ruas da cidade. Em seguida o projeto foi aprovado 

por unanimidade. Projeto Nº 08/2020. Autoriza a abertura de Crédito Suplementar para a 

Secretaria Municipal da Educação, Desporto, Cultura e Turismo, visando implantação de 

sistema de gestão educacional, e dá outras providências. A Comissão de Pareceres destacou-

se favorável. Em discussão, João Vitor colocou que este projeto é para contratação da empresa 

que fará a implantação de sistema que armazenará todas as informações das escolas 

municipais, bem como da Secretaria. Após o projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto 

Nº 09/2020. Autoriza a abertura de Crédito Suplementar para os Encargos Especiais do 

Município, visando firmatura de parceria com Associação de Universitários, e dá outras 

providências. A Comissão de Pareceres destacou-se favorável. Em discussão, Marli salientou 

que este projeto beneficia os universitários do município, havendo aumento do valor já que 

mais alunos passaram a frequentar faculdades, incentivando, deste modo, o ensino superior. 

Seguidamente o projeto foi aprovado por unanimidade. Posteriormente o presidente 

parabenizou os Vereadores Ari e Jura pela passagem dos seus aniversários no mês de janeiro 

e convocou para a próxima sessão ordinária no dia 12 de fevereiro de dois mil e vinte, quarta-

feira, às dezenove 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 sete de janeiro de dois mil e vinte. 

 

ATA Nº 698 DA SESSÃO ORDINÁRIA, DA 7ª LEGISLATURA, REALIZADA EM 12 

DE FEVEREIRO DE 2020. 

Aos doze dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte, às dezenove horas o Presidente Rogério 

deu início a sessão ordinária, saudando a todos os presentes. Feita a leitura das atas das sessões 

ordinária e extraordinária anteriores, as mesmas foram aprovadas por unanimidade. Após abrir 

as inscrições para a Tribuna, a Assessora iniciou a leitura da Ordem do Dia: Relatório de 

Gestão da Ouvidoria da Câmara Municipal de Vereadores de Charrua/RS. Projeto Nº 10/2020. 

Autoriza concessão de incentivo para o produtor rural Jair Ferron, diante de investimentos na 

bacia leiteira, e dá outras providências. A Comissão de Pareceres destacou-se favorável. Em 

discussão, João Vitor colocou que com esta obra o proprietário aumentará a produção, bem 

como o serviço, mas que trará bons resultados no futuro. Em seguida o projeto foi aprovado 

por unanimidade. Projeto Nº 11/2020. Autoriza concessão de incentivo para o produtor rural 

Jaci José Caldato, diante de investimentos em gado de corte, e dá outras providências. A 

Comissão de Pareceres destacou-se favorável. Em discussão, Júnior salientou que maioria dos 

incentivos são para gado leiteiro, sendo assim, este é o primeiro incentivo para gado de corte. 

Seguidamente o projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto Nº 12/2020. Autoriza 

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 colocou que estes incentivos são para 

as pessoas construírem e reformarem suas residências dando melhor qualidade de vida, e de 



forma indireta contribuem com a arrecadação do Município. Marcelo questionou quanto a 

diferença de valores repassado para cada família, e como são selecionadas estas famílias. 

Parabenizou a administração pelo incentivo, mas acha muito pouco o valor para ressarcimento 

de reformas de casas. Colocado em votação o projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto 

Nº 13/2020. Autoriza a realizar contratação de monitor escolar, para atender necessidade 

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

favorável. Em discussão, Marli declarou que as contratações é devido a exoneração de uma 

funcionária e a abertura em turno integral da Escola Dentinho de Leite. Após o projeto foi 

aprovado por unanimidade. Projeto Nº 14/2020. Autoriza a abertura de Crédito Suplementar 

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

madeiras para construção de unidades habitacionais, e dá outras providências. A Comissão de 

Pareceres destacou-se favorável. Em discussão, Jacó colocou que este projeto é para serragem 

das madeiras usadas na construção de casas na Reserva Indígena. Ari destacou-se totalmente 

favorável ao projeto, beneficiando e ajudando muito a comunidade na construção de moradias. 

Pediu para que os vereadores esperem o fim do pronunciamento dos colegas para após dar as 

explicações com o microfone ligado, assim mantendo a organização da sessão. Seguidamente 

o projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto Nº 15/2020. Altera a planta “Zoneamento de 

Usos e Sistema Viário”, anexa ao Plano Diretor Urbano, e dá outras providências. A Comissão 

de Pareceres destacou-se favorável. Em discussão prévia, Júnior salientou que a iniciativa do 

proprietário é muito boa de lotear a sua área de terra, incluindo mais uma rua e uma quadra no 

seu pré projeto para se tornar mais viável aos futuros proprietários. Em seguida o projeto ficou 

em pauta para a próxima sessão ordinária. Posteriormente o presidente parabenizou os 

Vereadores Júnior, João Vitor e a Suplente Nega pela passagem dos seus aniversários no mês 

de fevereiro e convocou para a próxima sessão ordinária no dia 19 de fevereiro de dois mil e 

vinte, quarta-feira, às dezenove 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 doze de fevereiro de dois mil e vinte. 

ATA Nº 699 DA SESSÃO ORDINÁRIA, DA 7ª LEGISLATURA, REALIZADA EM 19 

DE FEVEREIRO DE 2020. 

Aos dezenove dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte, às dezenove horas o Presidente 

Rogério deu início a sessão ordinária, 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 abrir as inscrições para a Tribuna, a Assessora iniciou a leitura da Ordem 

do Dia: Projeto Nº 15/2020. Altera a planta “Zoneamento de Usos e Sistema Viário”, anexa 

ao Plano Diretor Urbano, e dá outras providências. A Comissão de Pareceres destacou-se 

favorável. Em discussão, Júnior declarou que este projeto é de extrema importância pois há 

poucos terrenos para aquisição na cidade, parabenizou o proprietário pela atitude de abrir o 

loteamento. Marcelo parabenizou o proprietário pelo investimento no nosso Município, 

declarou sua satisfação em aprovar um projeto deste porte. Em seguida o projeto foi aprovado 

por unanimidade. Projeto Nº 16/2020. Autoriza a abertura de Crédito Especial para a 



Secretaria Municipal da Indústria, Comércio, Agricultura e Meio Ambiente, visando aquisição 

de equipamentos para patrulha agrícola, e dá outras providências. A Comissão de Pareceres 

destacou-se favorável. Em discussão, João Vitor colocou que este projeto é para aquisição de 

um caminhão via emenda do Senador Lasier Martins, agradeceu a todos os Deputados e 

Senadores que até hoje mandaram emendas e ajudaram o Município. Seguidamente o projeto 

foi aprovado por unanimidade. Projeto Nº 17/2020. Autoriza a abertura de Crédito Especial 

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

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

Pareceres destacou-se favorável. Em discussão, Marli colocou que é mais uma ajuda para o 

Município na aquisição de uma Motoniveladora via emenda do Senador Luis Carlos Heinze, 

sendo que das duas que o Município tem, uma está em estado precário. Júnior falou da 

importância das emendas, sendo estas resultado do trabalho das visitas em Brasília, manifestou 

que a contrapartida do município é alta mas a ideia é colocar a 12G para leilão. Colocado em 

votação o projeto foi aprovado por unanimidade. Posteriormente o presidente parabenizou o 

Vereador Marcelo pela passagem do seu aniversário no mês de fevereiro e convocou para a 

próxima sessão ordinária no dia 04 de março de dois mil e vinte, quarta-feira, às dezenove 

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 fevereiro de dois mil e vinte. 

 

ATA Nº 700 DA SESSÃO ORDINÁRIA, DA 7ª LEGISLATURA, REALIZADA EM 04 DE 

MARÇO DE 2020. 

Aos quatro dias do mês de março de dois mil e vinte, às dezenove horas o Presidente Rogério 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 abrir as inscrições para a Tribuna, a Assessora 

iniciou a leitura da Ordem do Dia: Leitura do Ofício Nº 06/2020 da Câmara Municipal de Vereadores 

de Charrua, enviado ao 13º Batalhão da Policia Militar – Pelotão de Getúlio Vargas, pedindo 

informações sobre a atuação da Brigada Militar no Município. Projeto Nº 18/2020. Autoriza 

concessão de incentivo para o produtor rural Moacir Copatti, diante de investimentos na bacia leiteira, 

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

colocou que é mais um produtor que melhorará a sua propriedade, para agregar qualidade no seu 

produto e de forma indireta retornando mais ICM para o Município, também falou o quanto é bom 

fazer parte de uma administração que demanda grande número de incentivos aos munícipes. Em 

seguida o projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto Nº 19/2020. Autoriza concessão de 

incentivo para o produtor rural Cleomar Conte, diante de investimentos na bacia leiteira, e dá outras 

providências. A Comissão de Pareceres destacou-se favorável. Em discussão, Jura declarou que o 

produtor fará um free stall para melhorar a qualidade do produto vendido, e retornando mais ICM para 

o Município. Seguidamente o projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto Nº 20/2020. Autoriza 

concessão de incentivo para o produtor rural Jandir Barizon, diante de investimentos na fruticultura 

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

falou que este produtor plantará erva-mate para venda assim melhorando a sua renda familiar. 



Colocado em votação o projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto Nº 21/2020. 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, Júnior falou que será adquirido 2 ônibus escolares via Ministério da 

Educação, declarou também que estes virão em boa hora, pois nos atuais entra bastante poeira. Em 

seguida o projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto Nº 22/2020. Autoriza a abertura de Crédito 

Especial para a Secretaria Municipal da Saúde e Assistência Social, visando finalização da construção 

do centro de convivência, e dá outras providências. A Comissão de Pareceres destacou-se favorável. 

Em discussão, Júnior salientou que esta abertura será utilizada somente se necessário para finalização 

da obra do centro de convivência, com sua inauguração prevista para o dia 17 de março. Seguidamente 

o projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto Nº 23/2020. Autoriza a realizar 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 discussão, João Vitor declarou que 

esta contratação é devido a licença da atual servidora por motivos de doença na família, não tendo 

banca no processo seletivo e no concurso para operário, se dará a contratação de auxiliar de serviços 

gerais. Seguidamente o projeto foi aprovado por unanimidade. Posteriormente o presidente 

parabenizou a Servidora Ivane pela passagem do seu aniversário no mês de março e convidou os 

Vereadores para o hasteamento da bandeira no dia 10 de março às 9 horas em frente à Prefeitura 

Municipal; convocou para a próxima sessão ordinária no dia 18 de março de dois mil e vinte, quarta-

feira, às dezenove 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 quatro de março de dois mil e vinte. 

 

ATA Nº 701 DA SESSÃO ORDINÁRIA, DA 7ª LEGISLATURA, REALIZADA EM 18 

DE MARÇO DE 2020. 

Aos dezoito dias do mês de março de dois mil e vinte, às dezenove horas o Presidente Rogério 

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 abrir as inscrições para a 

Tribuna, a Assessora iniciou a leitura da Ordem do Dia: Projeto Nº 26/2020. Dispõe sobre o 

reajuste e a valorização dos vencimentos dos Servidores Municipais. A Comissão de Pareceres 

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

Jura declarou que este projeto é o aumento de 5% para o funcionalismo público, onde em 21 

Municípios da região somente 6 deram aumento acima de 5%. Em seguida o projeto foi 

aprovado por unanimidade. Projeto Legislativo Nº 001/2020. Concede reajuste aos 

vencimentos dos servidores da Câmara Municipal de Vereadores, e aos subsídios dos 

Secretários Municipais. Em votação o regime de urgência foi aprovado por todos. Em 

discussão, Júnior salientou que este projeto é para adequar o salário do funcionalismo do 

legislativo e dos secretários municipais com o reajuste do funcionalismo do executivo, 

declarou que com a Lei da Responsabilidade Fiscal o município não consegue fugir muito dos 

padrões propostos. Em seguida o projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto Legislativo 

Nº 002/2020. Concede reajuste aos subsídios dos Vereadores, Prefeito e Vice-prefeito. Em 

votação o regime de urgência foi aprovado por todos. Em discussão, Marli salientou que é 



contrária ao projeto, e externou o desejo do prefeito e vice-prefeito de também serem contrários 

ao reajuste, declarando que o Prefeito não pode manifestar-se anteriormente em virtude de 

estar envolvido em assuntos urgentes do município. Em seguida o projeto foi rejeitado por 

unanimidade. Projeto Nº 24/2020. 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 este projeto é para ressarcir os munícipes que vão construir e 

reformar suas casas, sendo que os valores são diferenciados para construções e reformas. 

Seguidamente o projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto Nº 25/2020. Autoriza a 

abertura de Crédito Especial para a Secretaria Municipal da Educação. Desporto, Cultura e 

Turismo, visando pagamentos de despesas variáveis de pessoal civil, e dá outras providências. 

A Comissão de Pareceres destacou-se favorável. Em discussão, Júnior salientou que será feito 

o pagamento de horas extras a servidores que trabalham na Escola Dentinho de Leite devido à 

abertura do turno integral. Colocado em votação o projeto foi aprovado por unanimidade. 

Projeto Nº 27/2020. Altera o artigo 2º, da Lei Municipal nº 1.253, de 21 de maio de 2015, que 

regulamenta, no âmbito municipal, o vale alimentação, e dá outras providências. A Comissão 

de Pareceres destacou-se favorável. Em discussão, João Vitor salientou que o vale alimentação 

terá um reajuste de 15%, declarou estar orgulhoso, pois em quatro anos foi aumentado mais 

que o dobro do valor, sendo isso fruto de uma administração que trabalha e anda junto. Em 

seguida o projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto Legislativo Nº 003/2020. Altera o 

artigo 2º, da Lei Municipal nº 1.255, de 21 de maio de 2015, que regulamenta, no âmbito do 

Legislativo Municipal, o Vale Alimentação, e dá outras providências. Em discussão, João 

Vitor salientou que este projeto é para igualar o vale alimentação dos funcionários do 

legislativo com o do executivo. Em seguida o projeto foi aprovado por unanimidade. Ato 

contínuo foi feita a leitura conjunta dos Projetos Legislativos Nº 004/2020 onde fixa o 

subsídio dos Secretários Municipais e dá outras providências. Projeto Legislativo Nº 

005/2020 onde fixa os subsídios do Prefeito e Vice-Prefeito e dá outras providências. E 

Projeto Legislativo Nº 006/2020 onde fixa o subsídio dos Vereadores Municipais e dá outras 

providências. Em discussão conjunta dos projetos a Vereadora Marli salientou da necessidade 

de fixação dos subsídios dos agentes políticos para a próxima legislatura, sendo sempre fixados 

no ano eleitoral para entrar em vigor na legislatura seguinte. Seguidamente os projetos foram 

aprovados por unanimidade. Indicação Nº 01/2020. Do Vereador Marcelo Lassig, pedindo 

que o Poder Executivo construa uma lombada em frente à casa de Darci Sbardeloto, saída para 

Linha Florentina. Em discussão o relator colocou que é uma indicação simples, onde já se 

passaram várias indicações nesta Casa para fazer calçamento neste local, mas seria de bom 

tamanho para o momento um quebra mola onde assim diminuiria a poeira nas residências. 

Celso colocou que cobra muito da administração a abertura da rua e o calçamento até o 

cemitério, e discorda de colocar quebra mola naquele local, pois a estrada é muito estreita. 

Relembrou a promessa do Vereador Júnior que até o fim do mandato teria calçamento naquela 

rua. Rogério comentou que há resistência dos moradores para alargar a estrada, manifestou a 

intenção de juntamente com o Prefeito reunir os moradores para entrarem num acordo. Celso 



declarou que a Administração tem o direito de abrir a rua como está ocorrendo na saída para 

Linha das Pedras, exemplificou o ocorrido na Rua João Laurindo Caldatto que já tem um metro 

a menos, pois foi aberta a via muito estreita em virtude de construções. Também colocou da 

dificuldade de trafegar na rua objeto da indicação quando tem jogo no campo do Estrela do 

Sul, mas que está trabalhando em busca de emenda parlamentar para o Município investir em 

infraestrutura. Junior salientou que a cobrança é direito de cada um dos vereadores e que 

estimula as pessoas a irem atrás cada vez mais das necessidades municipais, e que até o fim do 

ano também deseja ver o calçamento pronto, pois é uma necessidade da comunidade. Colocou, 

ainda, que depende da engenharia a execução de um projeto bem arquitetado para não dar 

problemas no futuro. Em seguida a indicação foi aprovada por unanimidade. Ato contínuo, o 

presidente convocou para fazer uso da Tribuna o Vereador Júnior que saudando a todos, 

declarou que em conversa com o Prefeito este informou que nos próximos dias estará 

decretando situação de emergência devido à estiagem que ocorreu no Município. 

Posteriormente o presidente parabenizou a toda a comunidade charruense pelos 28 anos do 

município; e convocou para a próxima sessão ordinária no dia 1º de abril de dois mil e vinte, 

quarta-feira, às dezenove 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 março de dois mil e vinte. 

 

ATA Nº 702 DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, DA 7ª LEGISLATURA, REALIZADA 

EM 25 DE MARÇO DE 2020. 

Aos vinte e cinco dias do mês de março de dois mil e vinte, às nove horas o Presidente Rogério 

deu início a sessão extraordinária, saudando a todos os presentes, destacando a ausência dos 

Vereadores Ari e Jacó. De imediato a Assessora iniciou a leitura da Ordem do Dia: Ofício Nº 

51/2020, convocação do Executivo para Sessão Extraordinária. Leitura da Resolução da Mesa 

Diretora Nº 01/2020. Que dispõe sobre o acesso aos serviços do Poder Legislativo e 

regulamenta a realização das sessões durante o período de calamidade pública decretado em 

decorrência da pandemia do coronavírus (COVID-19). Leitura do Decreto Nº 1.684/2020, 

onde declara Situação de Emergência nas áreas do município, afetadas pela estiagem. Projeto 

Nº 28/2020. Reconhece a calamidade pública municipal, convalida as medidas disciplinares 

no Decreto Municipal nº 1.687, de 21 de março de 2020, autoriza a prorrogação de vencimento 

dívidas de natureza tributárias e não tributárias do exercício de 2020, e dá outras providências. 

A Comissão de Pareceres destacou-se favorável. Em discussão, Marli colocou que são medidas 

que estão sendo tomadas devido a pandemia, declarou que se as pessoas levarem a sério as 

recomendações e normas de saúde pública, a pandemia será controlada. Em seguida o projeto 

foi aprovado por unanimidade. Projeto Nº 29/2020. Autoriza a realizar contratação de 

vigilante, para atender necessidade excepcional e temporária, e dá outras providências. A 

Comissão de Pareceres destacou-se favorável. Em discussão, Jura declarou que o funcionário 

efetivo pediu licença prêmio e ficará afastado por 90 dias, sendo assim o motivo da 

contratação. Após o projeto foi aprovado por unanimidade. Posteriormente o presidente 



convocou para a próxima sessão ordinária no dia 08 de abril de dois mil e vinte, quarta-feira, 

às dezenove 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 cinco de março de dois mil e vinte. 

 

ATA Nº 703 DA SESSÃO ORDINÁRIA, DA 7ª LEGISLATURA, REALIZADA EM 08 

DE ABRIL DE 2020. 

Aos oito dias do mês de abril de dois mil e vinte, às dezenove horas o Presidente Rogério deu 

início a sessão ordinária, saudando a todos os presentes, deu as boas-vindas a Vereadora Nilva. 

Feita a leitura das atas da sessão ordinária e extraordinária anteriores, as mesmas foram 

aprovadas por unanimidade. Após abrir as inscrições para a Tribuna, a Assessora iniciou a 

leitura da Ordem do Dia: Projeto Nº 30/2020. Autoriza a abertura de crédito especial para a 

Secretaria Municipal da Saúde e Assistência Social, visando aquisição de materiais para o 

enfrentamento emergencial do Coronavírus (COVID-19), e dá outras providências. A 

Comissão de Pareceres destacou-se favorável. Em discussão, Nilva declarou que é um Recurso 

que o município recebeu via Ministério da Saúde para compra de insumos que serão utilizados 

pela população e pelas Equipes de Saúde, beneficiando o nosso Município. Em seguida o 

projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto Nº 31/2020. Autoriza a abertura de Créditos 

Especiais para a Secretaria Municipal da Educação, Desporto, Cultura e Turismo, visando 

pagamento de contratações por tempo determinado, e dá outras providências. A Comissão de 

Pareceres destacou-se favorável. Em discussão, Marli colocou que esta abertura é para efetuar 

o pagamento dos vencimentos da psicóloga que foi contratada para a escola e da auxiliar de 

serviços gerais contratada para trabalhar junto ao Ginásio Poliesportivo. Em seguida o projeto 

foi aprovado por unanimidade. Posteriormente o presidente convocou para a próxima sessão 

ordinária no dia 22 de abril de dois mil e vinte, quarta-feira, às dezenove 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 oito de abril de dois mil e vinte. 

 

ATA Nº 704 DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, DA 7ª LEGISLATURA, REALIZADA 

EM 20 DE ABRIL DE 2020. 

Aos vinte dias do mês de abril de dois mil e vinte, às dez horas o Presidente Rogério deu início 

a sessão extraordinária, saudando a todos os presentes, destacando a ausência dos Vereadores 

Ari e Jacó. De imediato a Assessora iniciou a leitura da Ordem do Dia: Ofício Nº 59/2020, 

convocação do Executivo para Sessão Extraordinária. Projeto Nº 32/2020. Prorroga a 

autorização para a contratação emergencial de que trata a Lei Municipal nº 1.552, de 14 de 

março de 2019, e dá outras providências. A Comissão de Pareceres destacou-se favorável. Em 

discussão, Júnior declarou que este projeto é uma prorrogação do contrato da atual servidora 

ocupante do cargo de fiscal sanitário e ambiental. Em seguida o projeto foi aprovado por 

unanimidade. Projeto Nº 33/2020. Autoriza a abertura de Crédito Suplementar para a 



Secretaria Municipal da Saúde e Assistência Social, visando aquisição de materiais para 

distribuição à pessoas carentes, e dá outras providências. A Comissão de Pareceres destacou-

se favorável. Em discussão, João Vitor salientou que este projeto é para compra dos materiais 

que serão utilizados na construção de casas na Reserva Indígena. Em seguida o projeto foi 

aprovado por unanimidade. Posteriormente o presidente convocou para a próxima sessão 

ordinária no dia 22 de abril de dois mil e vinte, quarta-feira, às dezenove 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 de abril de dois mil e vinte. 

 

ATA Nº 705 DA SESSÃO ORDINÁRIA, DA 7ª LEGISLATURA, REALIZADA EM 22 

DE ABRIL DE 2020. 

Aos vinte e dois dias do mês de abril de dois mil e vinte, às dezenove horas o Presidente 

Rogério deu início a sessão ordinária, saudando a todos os presentes. Feita a leitura das atas 

das sessões ordinária e extraordinária anteriores, as mesmas foram aprovadas por unanimidade. 

Após abrir as inscrições para a Tribuna, a Assessora iniciou a leitura da Ordem do Dia: Projeto 

Nº 37/2020. Altera coeficiente de padrões de cargas de provimento efetivo, constantes da Lei 

Municipal nº 424, de 16 de setembro de 2003, e dá outras providências. A Comissão de 

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

discussão, Nilva destacou que este projeto é para alteração do padrão de vencimento de médico 

concursado 40 horas devido ao salário ser maior que o subsídio do Prefeito, sendo 

inconstitucional caso ocorra a contratação. Em seguida o projeto foi aprovado por 

unanimidade. Projeto Nº 34/2020. Autoriza concessão de incentivo para o produtor rural 

Daniel Fabiani, diante de investimentos na bacia leiteira, e dá outras providências. A Comissão 

de Pareceres destacou-se favorável. Em discussão, João Vitor destacou que este é um incentivo 

de 13% sobre o valor investido e mais 5 % por se encaixar no programa Jovem Empreendedor, 

onde irá construir um free stall, ainda frisou que no mesmo projeto é necessária a abertura de 

crédito para efetuar o repasse. Em seguida o projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto 

Nº 35/2020. Autoriza concessão de incentivo para o produtor rural Adesir Copatti, diante de 

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

se favorável. Em discussão, Marli destacou que é mais um produtor rural investindo na bacia 

leiteira, para melhorar a qualidade do seu produto, bem como a sua renda familiar, parabenizou 

pela coragem. Celso salientou que é muito bom dar incentivos, declarou sua preocupação 

quanto ao Tribunal de Contas apontar, pois até dias atrás este produtor era Secretário da pasta 

da Agricultura. Destacou-se favorável. Seguidamente o projeto foi aprovado por unanimidade. 

Projeto Nº 36/2020. Autoriza a abertura de Crédito Especial para a Secretaria Municipal da 

Saúde e Assistência Social, visando o desenvolvimento do Programa de Apoio à 

Informatização e Qualificação dos Dados da Atenção Primária à Saúde (Informatiza APS), e 

dá outras providências. A Comissão de Pareceres destacou-se favorável. Em discussão, Nilva 

declarou que este recurso é do Ministério da Saúde recebido no ano passado para implantação 



e manutenção dos Sistemas utilizados na área da Saúde para cadastro de todos os munícipes, 

melhorando a informatização da equipe, podendo também ser utilizado na distribuição de 

folders informativos para a população. Colocado em votação o projeto foi aprovado por 

unanimidade. Projeto Nº 38/2020. Autoriza concessão de ressarcimento de valores para 

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

Municipal da Habitação e Saneamento, e dá outras providências. A Comissão de Pareceres 

destacou-se favorável. Em discussão, Júnior falou que é mais um projeto de incentivo para 

construção e reforma de casas de munícipes com abertura de crédito, e salientou que, conforme 

conversa antes do início da sessão com o Vereador Ari, os beneficiados receberão o incentivo 

mediante apresentação de nota fiscal, sendo dever dos Vereadores fiscalizar e averiguar as 

obras e denunciar caso haja irregularidades. Em seguida o projeto foi aprovado por 

unanimidade. Projeto Nº 39/2020. Autoriza a abertura de Crédito Especial para os Encargos 

Especiais do Município, visando o pagamento de multa, e dá outras providências.  A Comissão 

de Pareceres destacou-se favorável. Em discussão, João Vitor salientou que esta multa é devido 

a retirada de árvores para a execução do calçamento na cidade baixa, declarou ser favorável ao 

pagamento da multa para que o Município fique em situação regular com a Secretaria do Meio 

Ambiente, sendo responsabilidade do secretário da pasta o ressarcimento do valor pago. 

Marcelo argumentou que diante do quadro de profissionais disponíveis para o projeto de obras 

não poderia ocorrer este tipo de multa pela fiscalização ambiental. Destacou outros projetos já 

votados que prejudicam os cofres públicos e pendem de decisão judicial para devolução dos 

valores pelos responsáveis, declarando-se contrário ao projeto, pois tem pessoas contratadas 

para elaborar projetos de forma legal. Colocado em votação o projeto foi aprovado por 7 votos 

favoráveis e 1 contrário. Posteriormente o presidente agradeceu a todos que doaram alimentos 

e roupas, e passou a palavra para a Vereadora Nilva, que esclareceu o motivo do pedido de 

alimentos, e o destino que será dado aos donativos através da campanha promovida pela Rádio 

Charrua. Finalizando, o Presidente convocou para a próxima sessão ordinária no dia 06 de 

maio de dois mil e vinte, quarta-feira, às dezenove 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 

abril de dois mil e vinte. 

 

ATA Nº 706 DA SESSÃO ORDINÁRIA, DA 7ª LEGISLATURA, REALIZADA EM 06 

DE MAIO DE 2020. 

Aos seis dias do mês de maio de dois mil e vinte, às dezenove horas o Presidente Rogério 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 abrir as inscrições para a 

Tribuna, a Assessora iniciou a leitura da Ordem do Dia: Ofício Nº 49/2020 do 13º Batalhão da 

Brigada Militar em resposta ao Ofício Legislativo Nº 06/2020. Projeto Nº 42/2020. Dispõe 

sobre medidas a serem adotadas em decorrência da pandemia do Coronavírus (COVID-19), e 

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



de urgência foi aprovado por todos. Em discussão, Nilva declarou a dificuldade que os 

Municípios estão tendo com a pandemia, tendo que ser suspenso os contratos de alguns cargos, 

e a diminuição da carga horária de professores contratados, sendo que quando voltar as 

atividades será prorrogado os contratos até o fim do ano letivo. Em seguida o projeto foi 

aprovado por unanimidade. Projeto Nº 40/2020. Autoriza a abertura de Crédito Especial para 

a Secretaria Municipal de Obras e Viação, visando o pagamento de despesa com contratação 

por tempo determinado, e dá outras providências. A Comissão de Pareceres destacou-se 

favorável. Em discussão, João Vitor salientou que esta abertura é para pagamento do salário 

do vigilante contratado para substituir o efetivo. Em seguida o projeto foi aprovado por 

unanimidade. Projeto Nº 41/2020. Autoriza a abertura de Crédito Suplementar para a 

Secretaria Municipal de Obras e Viação, visando execução de obra destinada ao abastecimento 

comunitário de água, e dá outras providências. A Comissão de Pareceres destacou-se 

favorável. Em discussão, Júnior falou que esta abertura é para pagamento da execução das 

obras de perfuração dos poços artesianos nas comunidades de Linha Perondi e Nossa Senhora 

de Lurdes, declarou que o valor é baixo perto do custo de se fazer um poço particular, e falou 

que torce para que as chuvas se regularizem. Seguidamente o projeto foi aprovado por 

unanimidade. Finalizando, o Presidente parabenizou o Vereador Jacó e a Assessora Julia pela 

passagem dos seus aniversários no mês de maio; e convocou para a próxima sessão ordinária 

no dia 20 de maio de dois mil e vinte, quarta-feira, às dezenove 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 seis de 

maio de dois mil e vinte. 

ATA Nº 707 DA SESSÃO ORDINÁRIA, DA 7ª LEGISLATURA, REALIZADA EM 20 

DE MAIO DE 2020. 

Aos vinte dias do mês de maio de dois mil e vinte, às dezenove horas o Presidente Rogério 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 abrir as inscrições para a 

Tribuna, a Assessora iniciou a leitura da Ordem do Dia: Projeto Nº 45/2020. Autoriza a 

abertura de Crédito Suplementar para a Secretaria Municipal da Saúde e Assistência Social, 

visando aquisição de materiais para distribuição à pessoas carentes, e dá outras providências. 

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

aprovado por todos. Em discussão, Jacó destacou que este valor é para fazer a serragem das 

madeiras que serão utilizadas na construção de casas na Reserva Indígena. Em seguida o 

projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto Nº 46/2020. Autoriza a abertura de Crédito 

Suplementar para a Secretaria Municipal de Obras e Viação, visando finalização de obra de 

iluminação pública, 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 

este projeto é para término do pagamento da obra de iluminação, ficando mais seguro para os 

munícipes trafegarem e também no embelezamento da cidade. Após o projeto foi aprovado 

por unanimidade. Projeto Nº 43/2020. Autoriza a realizar contratação de médico especialidade 



de ginecologia, para atender necessidade excepcional e temporária, e dá outras providências. 

A Comissão de Pareceres destacou-se favorável. Em discussão, Nilva declarou que com o 

término do contrato do ginecologista que atuava na UBS, o Município obrigatoriamente teve 

que chamar a médica aprovada no concurso, que ao assumir apresentou atestado informando 

ser gestante e assim por pertencer ao grupo de risco em virtude da pandemia foi afastada, sendo 

este o motivo da contratação emergencial de novo médico. Seguidamente o projeto foi 

aprovado por unanimidade. Projeto Nº 44/2020. Autoriza concessão de incentivo para o 

produtor rural Ilmo Valdir Runtzel, diante de investimentos na bacia leiteira, e dá outras 

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

salientou que se orgulha muito em defender os projetos de incentivo, parabenizando as pessoas 

que tem esta coragem de investir em suas propriedades. Ainda colocou que no mesmo projeto 

abre-se crédito para pagamento do incentivo. Em seguida o projeto foi aprovado por 

unanimidade. Finalizando, o Presidente convocou para a próxima sessão ordinária no dia 03 

de junho de dois mil e vinte, quarta-feira, às dezenove 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 de maio de 

dois mil e vinte. 

 

ATA Nº 708 DA SESSÃO ORDINÁRIA, DA 7ª LEGISLATURA, REALIZADA EM 03 

DE JUNHO DE 2020. 

Aos três dias do mês de junho de dois mil e vinte, às dezenove horas o Presidente Rogério 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 abrir as inscrições para a 

Tribuna, a Assessora iniciou a leitura da Ordem do Dia: Projeto Nº 47/2020. 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, Júnior afirmou 

que este projeto é para troca de recurso já aprovado, sendo que ao invés de ser utilizado recurso 

próprio na contrapartida para compra do caminhão bitruck via emenda do Senador Lasier 

Martins, será utilizado o crédito proveniente do pré-sal, que é um recurso vinculado para 

aquisições e investimentos; declarando que a contrapartida que sairia do cofre municipal será 

revertido em outras demandas, como por exemplo, a compra de uma ambulância. Do recurso 

livre, o município utilizará uma quantia para iluminação pública, sendo o primeiro município 

da região do Alto Uruguai com toda iluminação em LED. Em seguida o projeto foi aprovado 

por unanimidade. Projeto Nº 48/2020. 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, João Vitor colocou que este projeto é um incentivo para oito famílias construírem 

as suas residências e duas famílias reformarem suas casas, sendo que no mesmo projeto abre-

se crédito para pagamento destes incentivos, visto que as famílias receberão o incentivo perante 



comprovação dos gastos com nota fiscal. Após o projeto foi aprovado por unanimidade. 

Projeto Nº 49/2020. Autoriza a abertura de Crédito Suplementar para a Secretaria Municipal 

de Obras e Viação, visando pagamento de materiais e mão de obra destinados ao abastecimento 

comunitário de água, e dá outras providências. A Comissão de Pareceres destacou-se 

favorável. Em discussão, Marli declarou que este projeto é bem-vindo, diante da necessidade 

que o problema da falta de água gerou nas comunidades. Seguidamente o projeto foi aprovado 

por unanimidade. Projeto Nº 50/2020. Autoriza a abertura de Crédito Suplementar para a 

Secretaria Municipal de Obras e Viação, visando aquisição de materiais e mão de obra para 

melhorias no sistema de iluminação pública, e dá outras providências. A Comissão de 

Pareceres destacou-se favorável. Em discussão, Nilva declarou-se favorável ao projeto sendo 

o primeiro município na região do Alto Uruguai com iluminação em Led, ajudando na 

economia e no embelezamento da cidade. Em seguida o projeto foi aprovado por unanimidade. 

Finalizando, o Presidente convocou para a próxima sessão ordinária no dia 24 de junho de dois 

mil e vinte, quarta-feira, às dezenove 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 três de junho de dois mil e vinte. 

ATA Nº 709 DA SESSÃO ORDINÁRIA, DA 7ª LEGISLATURA, REALIZADA EM 24 DE 

JUNHO DE 2020. 

Aos vinte e quatro dias do mês de junho de dois mil e vinte, às dezenove horas o Presidente Rogério 

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 abrir as inscrições para a Tribuna, a Assessora 

iniciou a leitura da Ordem do Dia: Projeto Nº 56/2020. Autoriza a abertura de Crédito Suplementar 

para a Secretaria Municipal da Saúde e Assistência Social, visando aquisição de materiais para 

distribuição à pessoas carentes, e dá outras providências. A Comissão de Pareceres destacou-se 

favorável. Em votação, o regime de urgência foi aprovado por todos. Em discussão, Nilva destacou 

que com este valor será adquirido materiais para serem distribuídos na comunidade indígena perante 

cadastro das pessoas junto a Secretaria de Obras. Em seguida o projeto foi aprovado por unanimidade. 

Projeto Nº 51/2020. Prorroga a autorização para a contratação emergencial de tesoureiro, de que trata 

a Lei Municipal nº 1.589, de 11 de julho de 2019, e dá outras providências. A Comissão de Pareceres 

destacou-se favorável. Em discussão, Júnior colocou que este projeto é para prorrogar o contrato do 

tesoureiro, devido ao processo administrativo e judicial com a ex ocupante do cargo, sendo que o 

vencimento do contrato se daria no mês de julho, mas devido ao período eleitoral foi antecipado. Após 

o projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto Nº 52/2020. Autoriza o Poder Executivo a firmar 

convênio com a Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul – JUCISRS, e dá outras 

providências. A Comissão de Pareceres destacou-se favorável. Em discussão, Júnior salientou que 

este é um convênio para implantação da REDESIM, uma plataforma que vem a beneficiar a população 

e as empresas, facilitando o acesso a processos legais por meio de dados online, fazendo assim um 

intercâmbio e integração dos processos de informações. Seguidamente o projeto foi aprovado por 

unanimidade. Projeto Nº 53/2020. Autoriza a abertura de Crédito Especial para os Encargos Especiais 

do Município, visando proteção em situação de emergência, e dá outras providências. A Comissão de 

Pareceres destacou-se favorável. Em discussão, Júnior declarou que é uma verba que veio do governo 

devido à estiagem, sendo compradas cestas básicas para distribuição conforme cadastros na 



Assistência Social, e outra parte do valor será utilizado na compra de combustível para fazer açudes 

nas propriedades, ajudando em futuros períodos de estiagem. Em seguida o projeto foi aprovado por 

unanimidade. Projeto Nº 54/2020. Autoriza concessão de incentivo para o produtor rural Valdir 

Martinello, diante de investimentos na bacia leiteira, e dá outras providências. A Comissão de 

Pareceres destacou-se favorável. Em discussão, João Vitor destacou que este incentivo será para o 

produtor construir um piso de concreto no seu pavilhão para o armazenamento dos alimentos do gado 

leiteiro; ainda no mesmo projeto abre-se crédito para pagamento deste incentivo. Após o projeto foi 

aprovado por unanimidade. Projeto Nº 55/2020. Autoriza a abertura de Crédito Suplementar para a 

Secretaria Municipal de Obras e Viação, visando execução de pavimentação com paralelepípedo em 

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

Marli colocou que será mais uma rua pavimentada, melhorando a trafegabilidade e embelezando da 

cidade. Celso manifestou sua alegria e satisfação em ter um pedido atendido, sendo uma necessidade 

da população, devido ao estreitamento da rua e pela dificuldade de tráfego quando tem promoções no 

campo do Clube Estrela do Sul, possuindo grande uso, pois liga ao cemitério. Agradeceu a 

administração pela obra, e se colocou à disposição. Seguidamente o projeto foi aprovado por 

unanimidade. Projeto Nº 57/2020. 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, e dá outras providências. A Comissão de Pareceres destacou-se favorável. 

Em discussão, João Vitor colocou que são sete famílias que construirão suas residências, mencionando 

a importância do projeto em proporcionar condições melhores de moradia, com a abertura de crédito 

para pagamento dos ressarcimentos. Em seguida o projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto Nº 

58/2020. Autoriza a abertura de Crédito Suplementar para a Secretaria Municipal de Obras e Viação, 

visando a execução de obras destinadas ao abastecimento comunitário de água, e dá outras 

providências. A Comissão de Pareceres destacou-se favorável. Em discussão, Marli destacou que o 

crédito é essencial para manutenção dos poços artesianos, em especial o da Linha Perondi onde terá 

que ser perfurado mais fundo, pois não está suprindo a necessidade de todas as famílias da 

comunidade. Após o projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto Nº 59/2020. Autoriza a abertura 

de Créditos Suplementar e Especial para a Secretaria Municipal da Saúde e Assistência Social, 

visando aquisição de ambulância, e dá outras providências. A Comissão de Pareceres destacou-se 

favorável. Em discussão, Nilva declarou sua felicidade em defender o projeto, pois a aquisição de 

uma ambulância era demanda antiga, mencionou que o município possui duas em situação precária, 

sendo que com os recursos vindos será possível comprá-la toda equipada; explicou as dotações que 

serão utilizadas, e colocou que uma ambulância em uso será leiloada. Seguidamente o projeto foi 

aprovado por unanimidade. Projeto Nº 60/2020. Autoriza a abertura de Crédito Especial para a 

Secretaria Municipal da Saúde e Assistência Social, visando incremento dos blocos de proteção 

especial e básica do SUAS, e dá outras providências. A Comissão de Pareceres destacou-se favorável. 

Em discussão, Nilva destacou que é mais um recurso recebido pro município, sendo adquirido material 

para utilização dos profissionais, bem como computadores para a Assistência Social, melhorando o 

atendimento à população. Em seguida o projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto Nº 61/2020. 

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

manutenção dos serviços de abertura e conservação de estradas municipais rurais, e dá outras 

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

este valor será utilizado para aquisição de combustíveis, pneus e outros materiais de consumo, e para 

pagamento de pessoas terceirizadas, como oficinas mecânicas e borracharias. Em seguida o projeto 



foi aprovado por unanimidade. Proposta de Emenda à Lei Orgânica Nº 03/2020. Acrescenta o 

Parágrafo Segundo ao Artigo 10 da Lei Orgânica Municipal, para restabelecer o Período Legislativo 

quanto à previsão das Sessões Ordinárias. A Comissão Especial destacou-se favorável. Em discussão, 

Júnior explicou que no ano de 2006 foi alterado o período legislativo a fim de reduzir o recesso 

parlamentar, ficando sem previsão legal a periodicidade das sessões. Assim a proposta vem para 

deixar o período legislativo ordinário de no mínimo duas sessões por mês. Após a Proposta de Emenda 

à Lei Orgânica foi aprovada por unanimidade. Finalizando, o Presidente convocou para a próxima 

sessão ordinária no dia 15 de julho de dois mil e vinte, quarta-feira, às dezenove 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 quatro 

de junho de dois mil e vinte. 

 

ATA Nº 710 DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, DA 7ª LEGISLATURA, REALIZADA EM 02 

DE JULHO DE 2020. 

Aos dois dias do mês de julho de dois mil e vinte, às treze horas e trinta minutos o Presidente Rogério 

deu início a sessão extraordinária, saudando a todos os presentes, destacando a ausência dos 

Vereadores Ari e Jacó. De imediato a Assessora iniciou a leitura da Ordem do Dia: Ofício Nº 

100/2020. Convocação do Executivo para Sessão Extraordinária. Projeto Nº 62/2020. Altera as 

determinações da Lei Municipal nº 1.683, de 07 de maio de 2020, que dispõe sobre medidas a serem 

adotadas em decorrência da pandemia do Coronavírus (COVID-19), e dá outras providências. A 

Comissão de Pareceres destacou-se favorável. Em discussão, Nilva colocou que há dois meses foi 

diminuída a carga horária dos professores, conforme orientação do Tribunal de Contas, agora, em 

virtude do isolamento social, onde as atividades escolares permanecerão sendo desempenhadas em 

casa, retoma-se os contratos dos professores em 20%, totalizando 70% da contratação inicial, e dos 

monitores e serventes em 50%; sendo que os professores contratados se deslocam até a escola uma 

vez por semana para elaboração das aulas, e fazem a correção das atividades em casa, auxiliando os 

alunos através de vídeos e áudios. Relatou que a retomada das atividades dos serventes é necessária, 

a fim de manter o ginásio e quadra de esportes limpos e conservados. Marcelo indagou sobre a 

necessidade de fazer a sessão extraordinária somente para este projeto, pois a folha de pagamento já 

foi paga este mês. Pediu explicação do motivo pelo qual há dois meses foram suspensos os contratos 

e agora irá ser retomado, pois para a Prefeitura não houve economia significativa nestes meses. Júnior 

colocou que quando foi suspenso os 50% dos professores, o Município estava passando por uma crise 

nas contas, pois a arrecadação estava muito baixa, e não havia previsão dos efeitos da pandemia. 

Declarou que como as aulas presenciais irão demorar a voltar, os professores terão que se deslocar até 

o colégio para elaborar os trabalhos escolares, assim os alunos não ficarão desassistidos, e a retomada 

fica prevista de forma legal. Em seguida o projeto foi aprovado por unanimidade. Finalizando, o 

Presidente convocou para a próxima sessão ordinária no dia 15 de julho de dois mil e vinte, quarta-

feira, às dezenove 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 dois de julho de dois mil e vinte. 

ATA Nº 711 DA SESSÃO ORDINÁRIA, DA 7ª LEGISLATURA, REALIZADA EM 15 

DE JULHO DE 2020. 



Aos quinze dias do mês de julho de dois mil e vinte, às dezenove horas o Presidente Rogério 

deu início a sessão ordinária, saudando a todos os presentes. Feita a leitura das atas das sessões 

ordinária e extraordinária anteriores, as mesmas foram aprovadas por unanimidade. Após abrir 

as inscrições para a Tribuna, a Assessora iniciou a leitura da Ordem do Dia: Projeto Nº 

63/2020. Estabelece calendário para pagamento do IPTU relativo ao exercício de 2020 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 o IPTU terá desconto 

de 10% para pagamento à vista, e também tem a possibilidade de ser parcelado em duas vezes, 

facilitando o pagamento para que todos fiquem em dia com o Município. Em seguida o projeto 

foi aprovado por unanimidade. Projeto Nº 64/2020. Altera o artigo 2º, da Lei Municipal nº 

751, de 05 de fevereiro de 2009, que cria alíquota para contribuição de inativo vinculado ao 

RPPS – Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais – FPSSM para contribuição 

acima dos limites da tabela do RGPS, e dá outras providências. A Comissão de Pareceres 

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

discussão, Júnior destacou que este projeto é para reajustar a alíquota para 14% conforme 

reforma da previdência, sendo que o município possui apenas um funcionário inativo. Colocou 

que o município deve ficar pagando este servidor até que ocorra a extinção do RPPS. Após o 

projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto Nº 65/2020. Autoriza a realizar contratação de 

vigilante, 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 colocou que a atual servidora foi afastada por pertencer 

ao grupo de risco do Covid-19, sendo assim é necessária a contratação temporária até o retorno 

da efetiva. Seguidamente o projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto Nº 67/2020. 

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, Nilva colocou que a 

contratação se dá em virtude da atual servidora ter pedido exoneração do cargo, sendo 

necessária a abertura de processo seletivo, podendo se inscrever os residentes da área de 

abrangência das atividades. Em seguida o projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto Nº 

66/2020. 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, e dá outras providências. A Comissão de Pareceres destacou-se favorável. Em 

discussão, Marli destacou que serão oito famílias beneficiadas, sabendo-se da necessidade de 

uma boa moradia, principalmente em períodos chuvosos e de inverno. Parabenizou a 

administração por toda ajuda concedida às pessoas carentes do município. Em seguida o 

projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto Nº 68/2020. Autoriza a abertura de Créditos 

Especial e Suplementar para a Secretaria Municipal da Saúde e Assistência Social, visando 

custeio de ações para o enfrentamento emergencial do Coronavírus (COVID-19), e dá outras 

providências. A Comissão de Pareceres destacou-se favorável. Em discussão, Nilva explicou 

que este recurso é do Ministério da Saúde para as necessidades do município, e será utilizado 

no pagamento do salário do médico compreendendo o período restante do ano, bem como será 



adquirido mais materiais de proteção para distribuição no comércio e postos de saúde, e na 

compra de testes rápidos e medicamentos para enfrentamento do Covid-19. Marcelo 

questionou sobre a possibilidade de fazer um kit básico contendo álcool gel e máscaras para 

distribuição às pessoas carentes do município, auxiliando na prevenção do vírus para que não 

ocorra o colapso dos hospitais. Nilva apoiou a ideia do Vereador Marcelo e se colocou à 

disposição para ver junto com o contador e a secretária da saúde se há a possibilidade de 

compra e distribuição destes kits. Marcelo agradeceu a Vereadora Nilva pela disposição, e 

mencionou sobre os testes rápidos e o tempo longo de espera para se ter os resultados. 

Seguidamente o projeto foi aprovado por unanimidade. Proposta de Emenda à Lei Orgânica 

Nº 03/2020. Acrescenta o Parágrafo Segundo ao Artigo 10 da Lei Orgânica Municipal, para 

restabelecer o Período Legislativo quanto à previsão das Sessões Ordinárias. A Comissão 

Especial destacou-se favorável. Em discussão, Júnior declarou que esta proposta é para 

regulamentar as sessões ordinárias da Câmara. Em segunda votação a Proposta de Emenda à 

Lei Orgânica foi aprovada por unanimidade. Em seguida fez uso da Tribuna a Vereadora Nilva, 

saudando a todos, primeiramente colocou sobre a situação do Município perante a pandemia 

do Covid-19, e abriu espaço para os Vereadores fazerem questionamentos. Apelou para que a 

população tome os devidos cuidados e avise a secretaria da saúde quando avistarem algum 

munícipe que deveria estar em isolamento na rua, pois a situação é preocupante, sendo que a 

vigilância sanitária está tomando as medidas cabíveis para que a ordem médica seja cumprida 

a fim de preservar a segurança sanitária da população. Explicou sobre os testes que estão sendo 

feitos nas pessoas que apresentam sintomas e colocou que foi informada que a secretaria está 

adquirindo todas as medicações, tanto para prevenção como para tratamento do Covid-19; 

finalizou agradecendo o espaço. Por fim, o Presidente comunicou que a Câmara estará em 

recesso do dia 18 de julho à 31 de julho, podendo ocorrer sessões extraordinárias neste período, 

e convocou para a próxima sessão ordinária no dia 05 de Agosto de dois mil e vinte, quarta-

feira, às dezenove 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 quinze de julho de dois mil e vinte. 

 

 

ATA Nº 712 DA SESSÃO ORDINÁRIA, DA 7ª LEGISLATURA, REALIZADA EM 05 

DE AGOSTO DE 2020. 

Aos cinco dias do mês de agosto de dois mil e vinte, às dezenove horas o Presidente Rogério 

deu início a sessão ordinária, saudando a todos os presentes, destacando a ausência do 

Vereador Jacó. Feita a leitura da ata da sessão ordinária anterior, a mesma foi aprovada por 

unanimidade. Após abrir as inscrições para a Tribuna, a Assessora iniciou a leitura da Ordem 

do Dia: Leitura das Contas de Gestão do ano de 2019 de responsabilidade da Vereadora Marli. 

Projeto Nº 69/2020. Autoriza concessão de incentivo para o produtor rural Arnaldo Celso 

Sakrezenski, diante de investimentos na fruticultura perene, e dá outras providências. A 

Comissão de Pareceres destacou-se favorável. Em discussão, Júnior colocou que é mais um 



produtor que recebe incentivo, agregando a sua renda. Manifestou a ideia de fazer projetos 

junto com a Emater e Embrapa para desenvolver mais as pequenas propriedades do Município.   

Em seguida o projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto Nº 70/2020. 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 favorável. Em 

discussão, Júnior colocou que o produtor investirá em mudas de parreiras, e receberá 45% do 

valor investido por se encaixar no projeto jovens empreendedores. Após o projeto foi aprovado 

por unanimidade. Projeto Nº 71/2020. Autoriza concessão de incentivo para o produtor rural 

Osmar Simionatto, diante de investimentos na bacia leiteira, e dá outras providências. A 

Comissão de Pareceres destacou-se favorável. Em discussão, João Vitor salientou a felicidade 

em aprovar projetos de incentivo aos produtores rurais perante os períodos de dificuldade que 

o Brasil e o mundo estão passando, sendo a agricultura o setor que menos está sendo afetado 

pela pandemia. Relatou que no mesmo projeto abre-se crédito para pagamento deste incentivo. 

Seguidamente o projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto Nº 72/2020. Revoga a Lei 

Municipal nº 1.655, de 05 de março de 2020, e dá outras providências. A Comissão de 

Pareceres destacou-se favorável. Em discussão, Marli salientou que este projeto é a revogação 

de um incentivo, devido a desistência do produtor em dar continuidade. Colocou que torce 

muito para que mais adiante ele possa investir e melhorar a sua propriedade. Em seguida o 

projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto Nº 73/2020. Cria o Conselho Municipal de 

Política Cultural – CMPC de Charrua/RS, e dá outras providências. A Comissão de Pareceres 

destacou-se favorável. Em discussão, João Vitor salientou da necessidade da criação do 

Conselho, pois assim o Município terá como organizar as comemorações culturais, sendo que 

este Conselho não irá ter custo para os cofres públicos. Em seguida o projeto foi aprovado por 

unanimidade. Projeto Nº 74/2020. Autoriza a abertura de Crédito Especial para a Secretaria 

Municipal da Saúde e Assistência Social, visando custeio de ações para o enfrentamento 

emergencial do Coronavírus (COVID-19), e dá outras providências. A Comissão de Pareceres 

destacou-se favorável. Em discussão, Nilva colocou que este projeto é uma redução de dotação 

orçamentária sobre o projeto 68 da sessão anterior, ajustando a dotação para pagamento do 

médico até o final do ano. Seguidamente o projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto Nº 

75/2020. Autoriza a abertura de Créditos Especial e Suplementar para a Secretaria Municipal 

da Saúde e Assistência Social, visando incremento ao custeio dos serviços de atenção básica 

em saúde, e dá outras providências. A Comissão de Pareceres destacou-se favorável. Em 

discussão, Nilva colocou que estes recursos são vindos de emendas parlamentares, sendo 

utilizado na compra de materiais de consumo. Esclareceu sobre a sugestão do Vereador 

Marcelo quanto a distribuição de kits de saúde, e avisou que foi adquirido máscaras para 

distribuição junto aos postos de saúde e nos comércios, bem como que está sendo adquirido 

álcool gel e a intenção da Secretaria é fornecer aos que necessitam para retirada junto às 

unidades básicas de saúde. Em seguida o projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto Nº 

76/2020. 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, e dá outras providências. A Comissão de Pareceres destacou-se favorável. Em 



discussão, Marli destacou que são mais de 7 famílias beneficiadas com auxílio para construção 

de suas casas tendo uma moradia digna e adequada para morar. Parabenizou e agradeceu a 

administração pelos incentivos às famílias. Colocou que no mesmo projeto abre-se crédito para 

pagamento destes incentivos. Após o projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto Nº 

77/2020. Autoriza a abertura de Crédito Especial para a Secretaria Municipal da Saúde e 

Assistência Social, visando custeio de ações de enfrentamento à COVID-19, e dá outras 

providências. A Comissão de Pareceres destacou-se favorável. Em discussão, Nilva colocou 

que este recurso é da Secretaria Estadual da Saúde, vindo este para compra de alimentos aos 

que ficarão em isolamento na escola Fag Mag na Reserva indígena, onde foi montado 

juntamente com a Sesai, Administração Municipal e Hospital Santo Antônio de Tapejara uma 

área de isolamento para pacientes que estão com covid-19. Outra parte desta emenda será para 

pagamento da psicóloga que atende no posto de saúde. Seguidamente o projeto foi aprovado 

por unanimidade. Leitura conjunta dos Projetos de Lei Legislativo Nº 007/2020, que altera o 

artigo 3º da Lei Municipal nº 1.666 de 19 de março de 2020. Projeto de Lei Legislativo Nº 

008/2020. Altera o artigo 4º da Lei Municipal nº 1.667 de 19 de março de 2020. E Projeto de 

Lei Legislativo Nº 009/2020 que altera o parágrafo 3º do artigo 2º da Lei Municipal nº 1.668 

de 19 de março de 2020. Em votação os três projetos foram aprovados por unanimidade. Por 

fim, o Presidente agradeceu a presença de todos, e convocou para a próxima sessão ordinária 

no dia 19 de Agosto de dois mil e vinte, quarta-feira, às dezenove 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 cinco 

de agosto de dois mil e vinte. 

 

ATA Nº 713 DA SESSÃO ORDINÁRIA, DA 7ª LEGISLATURA, REALIZADA EM 19 

DE AGOSTO DE 2020. 

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

Rogério deu início a sessão ordinária, saudando a todos os presentes. Feita a leitura da ata da 

sessão ordinária anterior pelo 1º Secretário da Mesa Diretora, Vereador Junior, a mesma foi 

aprovada por unanimidade. Após abrir as inscrições para a Tribuna, a Assessora iniciou a 

leitura da Ordem do Dia: Leitura da Portaria Nº 05/2020, do Legislativo Municipal. Projeto 

Nº 83/2020. Autoriza a abertura de Crédito Suplementar para a Secretaria Municipal de Obras 

e Viação e para o Gabinete do Prefeito, visando pagamento de energia elétrica, e dá outras 

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

urgência foi aprovado por todos. Em discussão, Júnior salientou que esta abertura de crédito 

para a Secretaria de Obras e para o Gabinete do Prefeito é em virtude do pagamento de energia 

elétrica do Centro Administrativo e da iluminação pública devido ao aumento de custo em 

função da ampliação da rede na Rua Belmiro Goes, entre as cidades Alta e Baixa. Colocou que 

para pagamento das despesas, será feito um remanejamento bem como redução de dotações 

orçamentárias do Gabinete. Em seguida o projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto Nº 

78/2020. Autoriza concessão de incentivo para o produtor rural Altevir A. Galafassi, diante de 

investimentos na fruticultura perene, e dá outras providências. A Comissão de Pareceres 



destacou-se favorável. Em discussão, Marli frisou que é mais um incentivo para produtor rural, 

onde irá aumentar a sua produção de uvas, trazendo mais benefícios a sua propriedade. 

Manifestou sua alegria em defender projetos de incentivos, pois sabe da importância que o 

auxílio traz para as pessoas ampliarem a produtividade. Após o projeto foi aprovado por 

unanimidade. Projeto Nº 79/2020. Autoriza concessão de incentivo para a produtora rural 

Marines Rosa Roncaglio, diante de investimentos na horticultura, e dá outras providências. A 

Comissão de Pareceres destacou-se favorável. Em discussão, João Vitor manifestou que é um 

incentivo para a produtora rural investir em uma estufa para plantação de tomates e morangos. 

Relatou que se trata de incentivo em um novo ramo de atividade e que fica feliz em saber que 

é mais um auxílio para a agricultura neste momento difícil de pandemia. Seguidamente o 

projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto Nº 80/2020. Autoriza concessão de incentivo 

para a produtora rural Nadia Silvana Wilde, diante de investimentos na bacia leiteira, e dá 

outras providências. A Comissão de Pareceres destacou-se favorável. Em discussão, Júnior 

salientou que este incentivo é devido à construção de um telhado para melhorar a acomodação 

dos animais e a conservação dos alimentos para o gado. Em seguida o projeto foi aprovado por 

unanimidade. Projeto Nº 81/2020. Autoriza concessão de incentivo para a empresa Fábio 

Faccio – ME, diante de investimentos em fabricação de estruturas metálicas, e dá outras 

providências. A Comissão de Pareceres destacou-se favorável. Em discussão, João Vitor frisou 

que é um incentivo no ramo empresarial para a fabricação de estruturas metálicas, onde o 

proprietário adquirirá uma máquina dobradeira para facilitar a mão de obra e proporcionar 

melhor qualidade no serviço prestado. Em seguida o projeto foi aprovado por unanimidade. 

Projeto Nº 82/2020. 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, e dá outras providências. A Comissão de Pareceres destacou-se 

favorável. Em discussão, Marli salientou que é mais um incentivo para que três munícipes 

possam construir suas residências e ter uma moradia digna, bem como para um munícipe 

reformar sua casa para melhor acolhimento da sua família. Agradeceu a administração pela 

ajuda a estas famílias, e pelos demais incentivos que estiveram em pauta na sessão. Colocou 

que no mesmo projeto abre-se crédito para pagamento dos ressarcimentos. Seguidamente o 

projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto Nº 84/2020. Autoriza a abertura de Créditos 

Especial para a Secretaria Municipal da Saúde e Assistência Social, visando custeio de ações 

de enfrentamento à COVID-19, e dá outras providências. A Comissão de Pareceres destacou-

se favorável. Em discussão, Nilva declarou ser um recurso federal para compra de materiais 

de consumo e distribuição gratuita, como álcool gel e máscaras, e de materiais e equipamentos 

permanentes, como termômetros infravermelhos, que serão utilizados nas escolas municipais 

e estaduais do Município, evitando a disseminação do vírus. Em seguida o projeto foi aprovado 

por unanimidade. Por fim, o Presidente parabenizou o Vereador Celso pela passagem do seu 

aniversário no mês de agosto; agradeceu a presença de todos, e convocou para a próxima sessão 

ordinária no dia 09 de Setembro de dois mil e vinte, quarta-feira, às dezenove horas, e encerrou 

a sessão. Não havendo mais nada a declarar, foi lavrada a presente ata que após lida e discutida 



será assinada pelos vereadores presentes. Sala de Sessões em dezenove de agosto de dois mil 

e vinte. 

 

ATA Nº 714 DA SESSÃO ORDINÁRIA, DA 7ª LEGISLATURA, REALIZADA EM 09 

DE SETEMBRO DE 2020. 

Aos nove dias do mês de setembro de dois mil e vinte, às dezenove horas o Presidente Rogério 

deu início a sessão ordinária, saudando a todos os presentes. Feita a leitura da ata da sessão 

ordinária anterior pelo 1º Secretário da Mesa Diretora, Vereador Júnior, a mesma foi aprovada 

por unanimidade. Após abrir as inscrições para a Tribuna, a Assessora iniciou a leitura da 

Ordem do Dia: Projeto Nº 85/2020. Autoriza concessão de incentivo para o produtor rural 

Lauro Ademar Lamb, diante de investimentos em gado de corte, e dá outras providências. A 

Comissão de Pareceres destacou-se favorável. Em discussão, Marli declarou ser mais um 

auxílio a um produtor que investirá na sua propriedade em gado de corte, destacou a sua 

coragem em ampliar e investir diante dos momentos difíceis de pandemia que estamos 

enfrentando. Em seguida o projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto Nº 86/2020. 

Autoriza concessão de incentivo para o produtor rural Reonildo Antônio Daronch, diante de 

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

se favorável. Em discussão, João Vitor salientou que este incentivo ao produtor é devido à 

construção de um armazém para depósito e armazenagem de alimentos para o gado, e 

agradeceu aos munícipes que investem no Município. Após o projeto foi aprovado por 

unanimidade. Projeto Nº 87/2020. 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, e dá outras providências. A Comissão de Pareceres 

destacou-se favorável. Em discussão, Nilva destacou que serão mais cinco famílias 

beneficiadas com o incentivo para construção de suas casas, elencando a necessidade de uma 

moradia digna. Parabenizou a administração pelos incentivos tanto para as moradias quanto 

para a agricultura. Seguidamente o projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto Nº 88/2020. 

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

visando manutenção dos serviços de abertura e conservação de estradas municipais rurais, e 

dá outras providências. A Comissão de Pareceres destacou-se favorável. Em discussão, Júnior 

declarou que este projeto é uma abertura de crédito para conservação das estradas rurais do 

Município, melhorando e mantendo a qualidade das mesmas, bem como para abrir estradas de 

lavouras pra plantio e escoamento da produção. Agradeceu o empenho da Secretaria que está 

trabalhando continuamente nos interiores para melhorar as propriedades. Em seguida o projeto 

foi aprovado por unanimidade. Projeto Nº 89/2020. Autoriza a abertura de Créditos 

Suplementares para a Secretaria Municipal da Saúde e Assistência Social, visando incremento 

dos blocos de proteção especial e básica do SUAS, e dá outras providências.A Comissão de 

Pareceres destacou-se favorável. Em discussão, Nilva salientou que este recurso veio do 

Ministério da Cidadania e será utilizado pela Assistência Social para aquisição de materiais de 

combate ao Covid-19. Lamentou os óbitos no Município e declarou que todas as medidas que 



estão sendo tomadas, como distribuição de álcool gel e máscaras, e as dedetizações nos 

estabelecimentos, estão diminuindo o número de infectados. Em seguida o projeto foi 

aprovado por unanimidade. Indicação Nº 02/2020. Do Vereador João Vitor Dallagnol, 

indicando que o Poder Executivo juntamente com a Secretaria da Agricultura, viabilize a 

compra de um Rolo Faca e um Lascador de Lenha. Em discussão o Vereador Relator colocou 

que este é um pedido de vários munícipes, onde o Lascador de Lenha facilitará o trabalho 

braçal, favorecendo as pessoas com problemas de saúde e idosos; já o Rolo Faca, devido ao 

plantio direto, proporciona o aumento da produtividade e a germinação da cultura do milho, 

devido à derrubada da palha, melhorando, assim, a renda dos agricultores. Opinou à Secretaria 

que organize uma lista com os agricultores, facilitando assim os trabalhos. Em seguida a 

indicação foi aprovada por unanimidade. Por fim, o Presidente agradeceu a presença de todos, 

e convocou para a próxima sessão ordinária no dia 23 de Setembro de dois mil e vinte, quarta-

feira, às dezenove e trinta horas, e encerrou a sessão. Não havendo mais nada a declarar, foi 

lavrada a presente ata que após lida e discutida será assinada pelos vereadores presentes. Sala 

de Sessões em nove de setembro de dois mil e vinte. 

ATA Nº 715 DA SESSÃO ORDINÁRIA, DA 7ª LEGISLATURA, REALIZADA EM 23 

DE SETEMBRO DE 2020. 

Aos vinte e três dias do mês de setembro de dois mil e vinte, às dezenove e trinta horas o Presidente 

Rogério deu início a sessão ordinária, saudando a todos os presentes. Feita a leitura da ata da sessão 

ordinária anterior pelo 1º Secretário da Mesa Diretora, Vereador Júnior, a mesma foi aprovada por 

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

Leitura do Edital Nº 07/2020, onde convoca para a Audiência Pública da Saúde. Projeto Nº 90/2020. 

Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2021. O projeto seguirá para 

tramitação no Legislativo junto à Comissão de Orçamento e Tomada de Contas, ficando em pauta 

para próxima sessão. Projeto Nº 91/2020. Autoriza concessão de incentivo para o produtor rural Riel 

Scariot, diante de investimentos na bacia leiteira, e dá outras providências. A Comissão de Pareceres 

destacou-se favorável. Em discussão, João Vitor declarou ser mais um projeto de incentivo para a 

bacia leiteira, onde o produtor receberá 8% do valor do investimento. Salientou o quanto é satisfatório 

receber e aprovar projetos de incentivo, e saber que há pessoas que acreditam e investem no 

Município. Colocou que no mesmo projeto abre-se crédito para pagamento deste incentivo. Após o 

projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto Nº 92/2020. Autoriza concessão de incentivo para o 

produtor rural Angelo Filipe Daronch, diante de investimentos em gado de corte, e dá outras 

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

incentivo é para gado de corte, parabenizou o produtor pela coragem de investir e ampliar sua renda, 

apostando em algo diferente do que já fazia e produzia. Agradeceu a administração pelos projetos de 

incentivos tanto para a agricultura quanto para a construção e reforma de casas. Seguidamente o 

projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto Nº 93/2020. 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, e dá outras providências. A Comissão de Pareceres 

destacou-se favorável. Em discussão, Nilva frisou que serão mais quatro famílias beneficiadas, todas 

da Reserva Indígena do Ligeiro, e mencionou o quanto é importante para as pessoas ter uma moradia 

digna. Em seguida o projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto Nº 94/2020. Autoriza o município 



de Charrua a firmar Contrato de Rateio com o Consórcio Intermunicipal da Região do Alto Uruguai 

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

Júnior declarou que a mensagem explica perfeitamente o que é o consórcio, que foi criado pelo fato 

de o Município de Ipiranga do Sul ter adquirido uma usina asfáltica, sendo que os 32 municípios 

associados a CREDENOR poderão usufruir dos equipamentos perante o consórcio. Declarou que 

assim mais ruas urbanas do município poderão ser asfaltadas, bem como, futuramente, as principais 

estradas rurais, destacando como exemplo a região de Protásio Alves. Em seguida o projeto foi 

aprovado por unanimidade. Por fim, o Presidente parabenizou a Vereadora Nilva pela passagem do 

seu aniversário no mês de setembro; agradeceu a presença de todos, e convocou para a próxima sessão 

ordinária no dia 08 de Outubro de dois mil e vinte, quinta-feira, pós feriado municipal, às dezenove e 

trinta horas, e encerrou a sessão. Não havendo mais nada a declarar, foi lavrada a presente ata que 

após lida e discutida será assinada pelos vereadores presentes. Sala de Sessões em vinte e três de 

setembro de dois mil e vinte. 

ATA Nº 716 DA SESSÃO ORDINÁRIA, DA 7ª LEGISLATURA, REALIZADA EM 08 

DE OUTUBRO DE 2020. 

Aos oito dias do mês de outubro de dois mil e vinte, às dezenove horas e trinta minutos o 

Presidente Rogério deu início a sessão ordinária, saudando a todos os presentes. Feita a leitura 

da ata da sessão ordinária anterior pelo 1º Secretário da Mesa Diretora, Vereador Júnior, a 

mesma foi aprovada por unanimidade. Após abrir as inscrições para a Tribuna, a Assessora 

iniciou a leitura da Ordem do Dia: Leitura do comunicado de período de férias do Prefeito 

Municipal. Leitura do Projeto Decreto Legislativo Nº 01/2020. Dispõe sobre a apreciação e 

aprovação das Contas de Governo do Executivo Municipal referente ao exercício financeiro 

de 2018, de responsabilidade dos Gestores Municipais Valdésio Roque Della Betta e Luiz 

Carlos Franklin da Silva, na forma que indica e dá outras providências. O projeto ficou em 

pauta para a próxima sessão ordinária. Projeto Nº 90/2020. Dispõe sobre as diretrizes 

orçamentárias para o exercício financeiro de 2021. A Comissão de Orçamento e Tomada de 

Contas destacou-se favorável. Em discussão, Júnior salientou que este projeto é a criação das 

dotações orçamentárias para o exercício de 2021, objetivando as prioridades do Município e 

traçando metas que serão cumpridas. Colocou que o Município está andando muito bem, fruto 

do trabalho da administração e de todos os munícipes juntos. Em votação o projeto foi 

aprovado por unanimidade. Projeto Nº 99/2020. Autoriza a retomada integral de convocação 

em regime suplementar de professor municipal, 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 declarou que o projeto é para que a Fernanda, Coordenadora Pedagógica, 

retome as horas suspensas como professora, sabendo-se do ano difícil que está sendo para as 

Secretarias da Saúde e Educação, tendo que distribuir as atividades escolares em casa para os 

alunos. Seguidamente o projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto Nº 95/2020. Autoriza 

a 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 com manutenção e desenvolvimento da Educação Infantil, e dá outras 

providências. A Comissão de Pareceres destacou-se favorável. Em discussão, Nilva destacou 



que este programa é federal, vindo recursos para o Município anualmente, conforme a 

quantidade de alunos entre zero e 4 anos matriculados nas escolas infantis, sendo que neste 

ano o município possui somente uma criança matriculada. Após o projeto foi aprovado por 

unanimidade. Projeto Nº 96/2020. Autoriza concessão de incentivo para o produtor rural 

Rafael Dallastra, diante de investimentos na ovinocultura, e dá outras providências. A 

Comissão de Pareceres destacou-se favorável. Em discussão, João Vitor colocou ser mais um 

incentivo para produtores rurais, onde este investirá na ovinocultura e receberá 13% do 

montante do investimento por se encaixar no programa Jovem Empreendedor. Declarou ficar 

honrado de todas as sessões poder aprovar projetos de incentivos. E, ainda, no mesmo projeto 

abre-se crédito para pagamento deste incentivo. Seguidamente o projeto foi aprovado por 

unanimidade. Projeto Nº 97/2020. 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, e dá outras providências. A Comissão de Pareceres 

destacou-se favorável. Em discussão, Marli destacou que serão mais duas famílias beneficiadas 

com ajuda na construção de suas casas, e quatro famílias que receberão ajuda para reforma de 

suas residências. Declarou o quanto fica feliz por poder ajudar estas famílias, mesmo em 

tempos difíceis de pandemia, sabendo-se da importância de se ter uma moradia digna e de 

qualidade. Em seguida o projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto Nº 98/2020. Autoriza 

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

aquisição de materiais e contratação de serviços destinados à decoração natalina, e dá outras 

providências. A Comissão de Pareceres destacou-se favorável. Em discussão, Nilva salientou 

que este projeto é para suplementação de crédito para pagamento de despesas com aquisição 

de materiais e mão-de-obra para as decorações natalinas, trazendo assim um pouco do espírito 

natalino para a cidade e seus habitantes. Após o projeto foi aprovado por unanimidade. 

Indicação Nº 03/2020. Da Vereadora Marli Galafassi Machado, indicando que o Poder 

Executivo juntamente com a Secretaria da Assistência Social e o departamento de Habitação, 

possibilite a construção de moradias no loteamento social urbano. Em discussão a Vereadora 

Relatora colocou que faz tempo que busca a entrega dos terrenos de forma gratuita para as 

pessoas de baixa renda, para que estas possam financiar e construir suas residências para poder 

se livrar do aluguel e possuírem uma moradia adequada. Seguidamente a indicação foi 

aprovada por unanimidade. Por fim, o Presidente agradeceu a presença de todos, e convocou 

para a próxima sessão ordinária no dia 21 de Outubro de dois mil e vinte, quarta-feira, às 

dezenove e trinta horas, e encerrou a sessão. Não havendo mais nada a declarar, foi lavrada a 

presente ata que após lida e discutida será assinada pelos vereadores presentes. Sala de Sessões 

em oito de outubro de dois mil e vinte. 

ATA Nº 717 DA SESSÃO ORDINÁRIA, DA 7ª LEGISLATURA, REALIZADA EM 21 

DE OUTUBRO DE 2020. 

Aos vinte e um dias do mês de outubro de dois mil e vinte, às dezenove horas e trinta minutos 

o Presidente Rogério deu início a sessão ordinária, saudando a todos os presentes. Feita a 

leitura da ata da sessão ordinária anterior pelo 1º Secretário da Mesa Diretora, Vereador Júnior, 



a mesma foi aprovada por unanimidade. Após abrir as inscrições para a Tribuna, a Assessora 

iniciou a leitura da Ordem do Dia: Projeto Decreto Legislativo Nº 01/2020. Dispõe sobre a 

apreciação e aprovação das Contas de Governo do Executivo Municipal referente ao exercício 

financeiro de 2018, de responsabilidade dos Gestores Municipais Valdésio Roque Della Betta 

e Luiz Carlos Franklin da Silva, na forma que indica e dá outras providências. A Comissão de 

Orçamento e Tomada de Contas e o Parecer Jurídico destacaram-se favoráveis ao projeto. Em 

discussão, Júnior colocou que este projeto é a aprovação das contas de governo do ano de 2018, 

onde o relator deu parecer favorável à aprovação das contas, sendo acolhido o voto por 

unanimidade, também colocou que a administração trabalha com seriedade e pensando sempre 

no bem comum. Em seguida o Projeto de Decreto Legislativo foi aprovado por unanimidade. 

Projeto Nº 100/2020. Altera a planta “Zoneamento de Usos e Sistema Viário”, anexa ao Plano 

Diretor Urbano, e dá outras providências. A Comissão de Pareceres destacou-se favorável. Em 

discussão, Júnior salientou que este projeto é muito importante e foi bem analisado, onde os 

proprietários dos lotes urbanos em comum acordo solicitaram a extinção de parte da Rua 

Borges de Medeiros, sendo que a Engenheira Civil, o Conselho Municipal do Plano Diretor e 

o parecer Técnico Ambiental foram favoráveis à extinção da rua. Declarou ser favorável ao 

projeto diante do requerimento dos proprietários e para possibilitar o investimento nestas áreas 

urbanas. Em primeira votação o projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto Nº 101/2020. 

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

Social, visando desenvolvimento de ações de enfrentamento ao Coronavírus, e dá outras 

providências. A Comissão de Pareceres destacou-se favorável. Em discussão, Nilva declarou 

que este é um recurso do Ministério da Saúde, vindo para compra de medicamentos utilizados 

na saúde mental dos munícipes, inclusive da reserva indígena. Seguidamente o projeto foi 

aprovado por unanimidade. Projeto Nº 102/2020. Autoriza a abertura de Crédito Especial para 

a Secretaria Municipal da Saúde e Assistência Social, visando desenvolvimento de ações de 

enfrentamento ao Coronavírus, e dá outras providências. A Comissão de Pareceres destacou-

se favorável. Em discussão, Marli salientou que é mais um recurso que vem para o Município, 

este com intuito de auxiliar no pagamento dos salários dos profissionais da saúde que estão na 

linha de frente nesta pandemia, sabendo-se o quanto são importantes estes profissionais e os 

riscos que correm. Após o projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto Nº 103/2020. 

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

Social, visando desenvolvimento de ações de enfrentamento ao Coronavírus, e dá outras 

providências. A Comissão de Pareceres destacou-se favorável. Em discussão, Júnior declarou 

que todos os recursos vindos para o enfrentamento do Covid são para diferentes áreas da saúde 

e em valores quase insignificantes perto da quantidade de recursos que o município precisa, 

porém se somar todos os recursos chega-se a um montante que faz muita diferença e é de 

grande importância. Parabenizou a todos os profissionais envolvidos nesta pandemia pelo 

excelente trabalho prestado. Seguidamente o projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto 

Nº 104/2020. Autoriza a abertura de Crédito Especial para a Secretaria Municipal da Saúde e 

Assistência Social, visando desenvolvimento de ações de enfrentamento ao Coronavírus, e dá 

outras providências. A Comissão de Pareceres destacou-se favorável. Em discussão, Nilva 



colocou que este recurso vem a beneficiar o município no abastecimento dos veículos das 

equipes de saúde para que possam fazer as visitas domiciliares, bem como, será utilizado na 

compra de dois celulares para as unidades de saúde, os quais serão instalados whatsapp para 

facilitar a comunicação e atendimento às pessoas que moram nos interiores do município com 

as equipes de saúde. Em seguida o projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto Nº 

105/2020. Autoriza a abertura de Crédito Suplementar para a Secretaria Municipal da Saúde e 

Assistência Social, visando desenvolvimento de ações de enfrentamento ao Coronavírus, e dá 

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

declarou que este projeto é a reavaliação do projeto 77/2020, para que possa ser trocada a 

destinação dos recursos, onde antes seria para pagamento da psicóloga agora será utilizado na 

compra de medicamentos utilizados na saúde mental dos munícipes. Após o projeto foi 

aprovado por unanimidade. Projeto Nº 106/2020. Autoriza a abertura de Crédito Especial para 

a Secretaria Municipal da Educação, Desporto, Cultura e Turismo, visando desenvolvimento 

de ações de apoio emergencial ao setor cultural, e dá outras providências. A Comissão de 

Pareceres destacou-se favorável. Em discussão, João Vitor colocou que este recurso veio do 

Fundo Nacional da Cultura para que o Município possa ajudar as empresas e grupos 

constituídos legalmente e que tenham vínculos com a cultura, tais como CPM, CTG, Grupo de 

Cavaleiros entre outros, declarando ser um orgulho muito grande receber este recurso, pois o 

ICM arrecadado pelo Município é baixo, afirmando que as emendas parlamentares são 

necessárias, independente de partido, pois todos devem trabalhar juntos em prol do Município 

e do bem estar da população. Seguidamente o projeto foi aprovado por unanimidade. Por fim, 

o Presidente agradeceu a presença de todos, e convocou para a próxima sessão ordinária no 

dia 04 de Novembro de dois mil e vinte, quarta-feira, às dezenove e trinta horas, e encerrou a 

sessão. Não havendo mais nada a declarar, foi lavrada a presente ata que após lida e discutida 

será assinada pelos vereadores presentes. Sala de Sessões em vinte e um de outubro de dois 

mil e vinte. 

ATA Nº 718 DA SESSÃO ORDINÁRIA, DA 7ª LEGISLATURA, REALIZADA EM 04 

DE NOVEMBRO DE 2020. 

Aos quatro dias do mês de novembro de dois mil e vinte, às dezenove horas e trinta minutos o 

Presidente Rogério deu início a sessão ordinária, saudando a todos os presentes. Feita a leitura 

da ata da sessão ordinária anterior pelo 1º Secretário da Mesa Diretora, Vereador Júnior, a 

mesma foi aprovada por unanimidade. Após abrir as inscrições para a Tribuna, a Assessora 

iniciou a leitura da Ordem do Dia: Projeto Nº 100/2020. Altera a planta “Zoneamento de Usos 

e Sistema Viário”, anexa ao Plano Diretor Urbano, e dá outras providências. A Comissão de 

Pareceres destacou-se favorável. Em discussão, Júnior colocou que este projeto entra em 

segunda votação para extinguir parte da Rua Borges de Medeiros, onde não há interesse dos 

proprietários em abri-la, possibilitando, assim, o investimento nestas áreas para o 

desenvolvimento do Município. Em segunda votação o projeto foi aprovado por unanimidade. 

Projeto Nº 109/2020. Autoriza a abertura de Crédito Suplementar para a Secretaria Municipal 

de Obras e Viação, visando pagamento de materiais e mão de obra destinados ao abastecimento 



comunitário de água, 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 esta abertura de crédito é para manutenção e conservação de poços artesianos no 

município, bem como legalização de poços que já estão perfurados mas que não estão em uso, 

pois há comunidades no interior sofrendo com a falta de água. Seguidamente o projeto foi 

aprovado por unanimidade. Projeto Nº 107/2020. Institui programa de apoio e financiamento 

à cultura no Município de Charrua/RS, para fins de aplicação dos recursos da Lei Federal nº 

14.017, de 29 de junho de 2020, a Lei Aldir Blanc. A Comissão de Pareceres destacou-se 

favorável. Em discussão, João Vitor colocou que este projeto é uma adequação do projeto 106 

onde trata da Lei do incentivo a cultura, votado na sessão passada, na qual os favorecidos 

deverão estar enquadrados nesta lei municipal para receber o benefício. Após o projeto foi 

aprovado por unanimidade. Projeto Nº 108/2020. Altera a ementa, o caput dos artigos 1º e 2º, 

e inclui o art. 2º-A, na Lei Municipal nº 1.748, de 22 de outubro de 2020, que autorizou a 

abertura de crédito para a Secretaria Municipal da Saúde e Assistência Social, e dá outras 

providências. A Comissão de Pareceres destacou-se favorável. Em discussão, Nilva declarou 

ser uma adequação do projeto de lei 105, votado na sessão anterior, onde o recurso do estado 

referente ao Coronavírus será utilizado para pagamento de despesas com material de 

distribuição gratuita nos postos de saúde e pagamento de profissionais. Desta forma abre-se 

uma dotação orçamentária para este crédito e não uma suplementação como referia o projeto. 

Seguidamente o projeto foi aprovado por unanimidade. Por fim, o Presidente agradeceu a 

presença de todos, e convocou para a próxima sessão ordinária no dia 18 de Novembro de dois 

mil e vinte, quarta-feira, às dezenove e trinta horas, e encerrou a sessão. Não havendo mais 

nada a declarar, foi lavrada a presente ata que após lida e discutida será assinada pelos 

vereadores presentes. Sala de Sessões em quatro de novembro de dois mil e vinte. 

 

ATA Nº 719 DA SESSÃO ORDINÁRIA, DA 7ª LEGISLATURA, REALIZADA EM 18 

DE NOVEMBRO DE 2020. 

Aos dezoito dias do mês de novembro de dois mil e vinte, às dezenove horas e trinta minutos 

o Presidente Rogério deu início a sessão ordinária, saudando a todos os presentes. Feita a 

leitura da ata da sessão ordinária anterior pelo 1º Secretário da Mesa Diretora, Vereador Júnior, 

a mesma foi aprovada por unanimidade. Após abrir as inscrições para a Tribuna, a Assessora 

iniciou a leitura da Ordem do Dia: Leitura do Projeto Nº 110/2020. Estima a receita e fixa a 

despesa do Município de Charrua para o exercício financeiro de 2021. O projeto ficará em 

pauta, e seguirá para Comissão de Orçamento e Tomada de Contas. Projeto Nº 111/2020. 

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

visando manutenção dos serviços de abertura e conservação de estradas municipais rurais, e 

dá outras providências. A Comissão de Pareceres destacou-se favorável. Em discussão, Júnior 

colocou que este projeto é uma abertura de crédito suplementar para abertura e conservação de 

estradas rurais do Município. Parabenizou as Secretarias de Obras e Agricultura pelos 

trabalhos que estão sendo realizados, sendo de suma importância, pois as pessoas investem 



cada vez mais em maquinários grandes e assim necessitam que sejam abertas as estradas. 

Seguidamente o projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto Nº 112/2020. Autoriza a 

realizar contratação de nutricionista, para atender necessidade excepcional e temporária, e dá 

outras providências. A Comissão de Pareceres destacou-se favorável. Em discussão, Nilva 

salientou que esta contratação se dá em virtude da atual profissional estar afastada por ser 

gestante e pertencer ao grupo de risco da pandemia, onde a contratação de outro profissional 

será de forma legal pois trata-se de contratação na área da saúde. Após o projeto foi aprovado 

por unanimidade. Em seguida o Presidente convocou para fazer uso da Tribuna os vereadores 

inscritos. A Vereadora Marli cumprimentou a todos, em especial os Vereadores eleitos no 

último pleito, e agradeceu a presença dos que vieram prestigiar a sessão, pedindo para que a 

população continue participando das sessões legislativas. Também agradeceu a todos do 

Partido Progressista que estavam envolvidos na campanha política, a qual conduziram com 

muito respeito e educação; agradeceu de modo especial a todos os eleitores que depositaram o 

seu voto de confiança mais uma vez para que pudesse assumir novamente, e a toda a sua família 

pelo apoio na campanha. Colocou ser a terceira vez que enfrenta um pleito com respeito, 

educação, simplicidade e humildade e afirmou que preza por isso. O Vereador João Vitor 

saudou a todos, agradeceu as pessoas envolvidas nas eleições, parabenizando os eleitos. Fez 

uma comparação entre a campanha eleitoral de quatro anos atrás com a atual, onde várias 

acusações e mentiras foram disparadas pela oposição aos eleitores. Afirmou que muito foi feito 

nos quatro anos de mandato da Administração, e citou todas as emendas conquistadas através 

de várias siglas partidárias, elencando não haver emenda alguma do Partido MDB, a qual sabe-

se que foi recusada. Declarou sua tristeza perante a nota de esclarecimento lançada nas redes 

sociais pelo Vereador Celso sobre este fato. Também citou os números dos incentivos 

concedidos aos agricultores, empresas e para o setor da habitação, onde foi trabalhado de forma 

igualitária e para todos os munícipes, independentemente de partido. Por último criticou sobre 

o vídeo divulgado pela oposição nos dois dias que antecederam as eleições, declarando ser 

uma falta de respeito e honestidade com todos. Parabenizou os vereadores eleitos e aos que se 

reelegeram e de uma forma especial ao Vereador Rogério pela quinta vez eleito. A Vereadora 

Nilva saudou a todos, em especial aos Vereadores eleitos, e narrou sua trajetória como 

Secretária da Saúde e Vereadora, elencando sua doação ao trabalho prestado. Mencionou o 

trabalho igualitário desempenhado na Secretaria da Saúde, onde todos foram atendidos de 

forma única, sempre fazendo o que estava ao seu alcance sem omitir atendimento a ninguém. 

Declarou que a partir de janeiro assumirá novamente uma cadeira no legislativo, agradecendo 

a todos que acompanharam e ajudaram na campanha, e aos eleitores que depositaram seu voto 

de confiança. O Vereador Marcelo cumprimentou a todos, parabenizando o Vereador Rogério 

pelo quinto mandato que irá assumir. Agradeceu as Vereadoras Marli e Nilva pelas palavras 

que colocaram, bem como a todos os eleitores que depositaram um voto nas urnas e confiaram 

no seu trabalho e do vice Ademir. Declarou que assim é a democracia, todos são livres para 

escolher, e agradeceu ao Prefeito Roque, onde irá administrar por mais uma gestão. 

Parabenizou aos novos vereadores eleitos, Adriano, Nega, Lelo, Marcos e João Vitor. 

Comentou que obteve um grande aprendizado durante a campanha e que deve ser trabalhado 



para a população de Charrua. O vereador Celso saudou a todos, em especial aos vereadores 

eleitos, desejando sucesso a cada um, elencando que a bancada do MDB foi toda renovada. 

Esclareceu ao vereador João Vitor que a emenda do MDB não foi recebida pelo Município 

pois ele quem recusou, e não o partido. Explicou que recusou a emenda pois queria para 

infraestrutura e não para Saúde ou Agricultura, mas sim, para ser investido no passeio entre as 

cidades alta e baixa e no calçamento até o cemitério. Pediu desculpas para a população de 

Charrua e ao Prefeito Municipal, pois sempre trouxe recurso ao Município e nesta última 

gestão não conseguiu como desejado. Desejou a bancada do MDB sucesso e afirmou que 

sempre que puder estará presente nas sessões. O Vereador Júnior cumprimentou a todos, 

parabenizou o Presidente Rogério pelo quinto mandato consecutivo que irá assumir, sendo um 

exemplo de pessoa séria e honesta para quem quer ingressar na política. Parabenizou a todos 

os colegas reeleitos, ao Vereador e candidato a prefeito Marcelo pela campanha, e ao Vice-

Prefeito eleito Gerso, bem como, ao Prefeito reeleito Roque, pela pessoa que é, sendo sempre 

um exemplo, pois foi o responsável pelo seu ingresso na vida política. Parabenizou também 

aos novos vereadores eleitos e pediu para que a partir de janeiro todos trabalhem com respeito, 

buscando emendas para o Município independente de partido. Salientou que repudia qualquer 

ato que venha a prejudicar as pessoas, mais ainda quando se envolve famílias e crianças, 

apontando o exemplo que será deixado para os filhos e demais pessoas no futuro. Colocou que 

está na política pois quer uma sociedade mais justa e para poder contribuir com o Município, 

esperando das pessoas um pouco mais de compaixão e serenidade e que repensem seus atos. 

Pediu a participação dos munícipes nas sessões legislativas para ajudar a divulgar o trabalho 

que está sendo feito no Município e o que se constrói junto com a Administração. Em seguida 

o Presidente passou a presidência ao Vice João Vitor, e fez uso da Tribuna, que saudando a 

todos, declarou ser uma alegria muito grande ter concorrido mais uma vez e ter sido reeleito. 

Agradeceu a Deus e as pessoas que ajudaram a fazer uma campanha limpa, honesta e com 

respeito. Manifestou seu agradecimento aos candidatos por terem colocado o nome à 

disposição dos seus partidos para concorrer. Desejou as boas-vindas aos vereadores eleitos e 

se colocou à disposição de todos os munícipes charruenses. Por fim, o Presidente reassumiu a 

presidência e agradeceu a presença de todos, convocando para a próxima sessão ordinária no 

dia 02 de Dezembro de dois mil e vinte, quarta-feira, às dezenove e trinta horas, e encerrou a 

sessão. Não havendo mais nada a declarar, foi lavrada a presente ata que após lida e discutida 

será assinada pelos vereadores presentes. Sala de Sessões em dezoito de novembro de dois mil 

e vinte. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ATA Nº 720 DA SESSÃO ORDINÁRIA, DA 7ª LEGISLATURA, REALIZADA EM 11 

DE DEZEMBRO DE 2020. 

Aos onze dias do mês de dezembro de dois mil e vinte, às dezenove horas e trinta minutos o 

Presidente Rogério deu início a sessão ordinária, saudando a todos os presentes. Agradeceu a 

compreensão dos vereadores em alterar a data da sessão que se realizaria no dia 02 de 

dezembro, em virtude do quadro epidemiológico de COVID-19 entre os integrantes da Casa. 

Feita a leitura da ata da sessão ordinária anterior pelo 1º Secretário da Mesa Diretora, Vereador 

Júnior, a mesma foi aprovada por unanimidade. Após abrir as inscrições para a Tribuna, a 

Assessora iniciou a leitura da Ordem do Dia: Projeto Nº 110/2020. Estima a receita e fixa a 

despesa do Município de Charrua para o exercício financeiro de 2021. A Comissão de 

Orçamento e Tomada de Contas destacou-se favorável ao projeto. Em discussão, Júnior 

declarou que este projeto é para fixar a despesa do Município para o próximo ano, sendo um 

ano diferente devido às estiagens e a pandemia, prejudicando na arrecadação de impostos, 

elencando a necessidade de que todos os Vereadores busquem recursos e emendas 

parlamentares independente de partido para que o Município continue a progredir cada vez 

mais. Após o projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto Nº 113/2020. Autoriza a abertura 

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

desenvolvimento de ações de enfrentamento ao Coronavírus, e dá outras providências. A 

Comissão de Pareceres destacou-se favorável. Em discussão, Nilva salientou que este recurso 

veio para fortalecer as ações de serviços na área da saúde, onde será utilizado no pagamento 

de pessoal para que possa ser dada continuidade na assistência necessária as pessoas, com 

atenção maior aos que já possuem algum tipo de morbidade. Seguidamente o projeto foi 

aprovado por unanimidade. Projeto Nº 114/2020. Autoriza a abertura de Crédito Especial para 

a Secretaria Municipal da Saúde e Assistência Social, visando desenvolvimento de ações de 

enfrentamento ao Coronavírus, e dá outras providências.  A Comissão de Pareceres destacou-

se favorável. Em discussão, João Vitor colocou que este projeto é uma abertura de crédito para 

ser utilizado na assistência odontológica do Município nas duas Unidade Básicas de Saúde, na 

compra de luvas, máscaras, álcool gel entre outros equipamentos de prevenção ao Covid. Em 

seguida o projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto Nº 115/2020. Autoriza a abertura de 

Crédito Suplementar para a Secretaria Municipal da Saúde e Assistência Social, visando 

aquisição de cestas básicas, e dá outras providências. A Comissão de Pareceres destacou-se 

favorável. Em discussão, Nilva informou que o Município já recebia este recurso, mas que só 

poderia ser utilizado em reformas da Unidade Básica da Reserva e na promoção da saúde, 

sendo que com o novo decreto que dispôs sobre as medidas temporárias de prevenção ao 

contágio pela Covid19, o Município foi autorizado a efetuar a compra de cestas básicas para 

as famílias indígenas. Declarou que foi acordado em reunião a destinação do recurso, com a 

presença da administração municipal, Secretaria Municipal da Saúde e Assistência Social, 

Secretaria Especial de Saúde Indígena – SESAI, e liderança da Reserva Indígena do Ligeiro. 

Ato contínuo o projeto foi aprovado por unanimidade. Por fim, o Presidente agradeceu a 

presença de todos, convocando para a próxima sessão ordinária no dia 22 de Dezembro de dois 

mil e vinte, terça-feira, às dezenove e trinta horas, e encerrou a sessão. Não havendo mais nada 

a declarar, foi lavrada a presente ata que após lida e discutida será assinada pelos vereadores 

presentes. Sala de Sessões em onze de dezembro de dois mil e vinte. 



ATA Nº 721 DA SESSÃO ORDINÁRIA, DA 7ª LEGISLATURA, REALIZADA EM 22 

DE DEZEMBRO DE 2020. 

Aos vinte e dois dias do mês de dezembro de dois mil e vinte, às dezenove horas e trinta 

minutos o Presidente Rogério deu início a sessão ordinária, saudando a todos os presentes. 

Feita a leitura da ata da sessão ordinária anterior pelo 1º Secretário da Mesa Diretora, Vereador 

Júnior, a mesma foi aprovada por unanimidade. Após abrir as inscrições para a Tribuna, a 

Assessora iniciou a leitura da Ordem do Dia: Projeto Nº 116/2020. Autoriza a realizar 

contratação de vigilante, 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, João Vitor declarou que esta contratação é 

devido aos atuais vigilantes terem férias a tirar, assim mantendo os trabalhos em dia. 

Seguidamente o projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto Nº 117/2020. Autoriza a 

abertura de Crédito Especial para a Secretaria Municipal da Educação, Desporto, Cultura e 

Turismo, visando desenvolvimento de ações de apoio ao setor cultural, e dá outras 

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

que este projeto é uma adequação orçamentária para que o Município possa dar seguimento 

com a aplicação dos recursos. Em seguida o projeto foi aprovado por unanimidade. 

Posteriormente o Presidente convocou os inscritos na Tribuna Livre. O Vereador João Vitor 

saudou a todos, agradeceu pelos quatro anos de mandato, aos Vereadores e Servidores. Relatou 

das discussões saudáveis com os colegas. Desejou Feliz Natal e Próspero Ano Novo e que 

todos trabalhem pelo bem do Município. A Vereadora Marli saudou a todos e agradeceu aos 

servidores e colegas. Declarou nunca ter trabalhado para benefício próprio, mas sim em favor 

da população. Desculpou-se por alguma divergência e declarou ter dado o melhor do seu 

trabalho para o Município sabendo das limitações humanas. Desejou Feliz Natal e um 2021 

com saúde. O Vereador Marcelo saudou a todos os presentes e agradeceu em especial aos 

colegas vereadores pelos 12 anos que passaram junto ao Legislativo. Relatou que trabalhou 

com três prefeitos e muitos projetos bons foram aprovados. Declarou que estará atuando junto 

à população e deixa a Casa afirmando que os novos vereadores terão a oportunidade de 

trabalhar para o bem do Município. Desejou Feliz Natal e Ano Novo a todos. O Vereador Ari 

saudou a todos e agradeceu aos vereadores que estiveram ao seu lado durante a caminhada no 

Legislativo. Declarou que foi feito um belo trabalho durante os quatro anos e desculpou-se por 

algum inconveniente. Agradeceu aos servidores pela disponibilidade e desejou Feliz Natal e 

Ano Novo. O Vereador Celso saudou a todos e desejou sucesso aos novos vereadores. 

Declarou ser a sessão da despedida e elencou uma possibilidade futura, desculpando-se por 

alguma falha. Afirmou ter certeza que a próxima gestão fará um bom trabalho com 

comprometimento. Desejou um feliz natal e ano novo. O Vereador júnior saudou a todos e 

agradeceu pelos quatro anos. Afirmou que iniciou leigo na política mas os aprendizados foram 

constantes, declarou que todos contribuíram com o Município e que os objetivos traçados 

foram alcançados com esforço para trabalhar e atender as expectativas. Ressaltou a 

importância de manter-se o cuidado em virtude da pandemia, desejando um feliz natal e ano 

novo. A Vereadora Nilva saudou a todos e agradeceu a presença da população ressaltando a 



importância dos presentes. Declarou que é necessário agradecer pelo ano que passou apesar da 

dor e da perda de onze indígenas sendo necessário se manter o cuidado para a saúde de todos. 

Agradeceu pelos colegas que estão deixando a Casa e conta com todos para a próxima gestão. 

Desejou Feliz Natal e Ano Novo. Após o Presidente passou a presidência ao Vice João Vitor 

e fez uso da Tribuna saudando a todos, agradeceu aos colegas pela oportunidade de assumir a 

presidência. Parabenizou os vereadores que irão deixar a Câmara pelo trabalho prestado, 

contou com a participação de todos para os trabalhos da próxima gestão. Deu as boas-vindas 

aos novos vereadores que assumirão, desejou feliz natal e próspero ano novo. Em seguida o 

Presidente reassumiu a presidência, e suspendeu a sessão para lavratura da ata. Retornando aos 

trabalhos, a Assessora fez a leitura da ata nº 721 desta sessão ordinária. O Presidente colocou 

em votação onde a mesma foi aprovada. Desejou parabéns a Vereadora Marli e mencionou o 

seu aniversário ambos no mês de dezembro. Após o Presidente encerrou a sessão. Nada mais 

a relatar da qual lavrei a presente ata que após lida e discutida será assinada pelos Vereadores 

presentes. Sala de Sessões em vinte e dois de dezembro de dois mil e vinte. 

 


