
ATA Nº 620 DA SESSÃO ORDINÁRIA, DA 7ª LEGISLATURA, REALIZADA EM 11 

DE JANEIRO DE 2017. 
Aos onze dias do mês de janeiro de dois mil e dezessete, às vinte horas a Presidenta Marli 

Galafassi Machado deu início a sessão ordinária, invocando a proteção de Deus, saudando a 

todos os presentes, constatando a presença dos Vereadores Ari Domingos, Celso Miguel 

Baseggio, Jacó Manoel Antônio, João Vitor Dallagnol, Jurandir Antônio Giaretta, Marcelo 

Lassig, Rogério Luiz Martinello e Vilseu Fontana Júnior. Lembrou a todos que não haveria 

leitura da ata, e que em virtude da licença da Vereadora Nilva que ocupa a Comissão de Obras 

Públicas e Nomenclatura de Ruas, o seu lugar fica preenchido pelo Suplente Jurandir Antônio 

Giaretta. Após as inscrições para a Tribuna a Assessora fez a leitura do Ordem do Dia: Projeto 

Nº 01/2017. Autoriza a contratação emergencial de professor com habilitação de curso superior 

de licenciatura plena em pedagogia ou magistério, ambos com domínio de língua Kaingáng, de 

fiscal sanitário e ambiental, de vigilante e de até três operários 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 Vereador 

Rogério manifestou-se favorável, colocando que estas contratações é devido aos contratos terem 

vencidos. Após o projeto foi aprovado. Projeto de Lei Nº 02/2017. Autoriza substituição 

temporária de servidora e cria gratificação. A Comissão de Pareceres ressaltou-se favorável. Em 

votação o regime de urgência foi aprovado por todos. Em debate o Vereador Marcelo 

primeiramente deu as boas-vindas aos vereadores, secretária e assessora, após salientou que esta 

contratação é temporária devido a funcionária estar de licença maternidade, colocou-se 

favorável. Logo após o projeto foi aprovado. Indicação Nº 01/2017. Do Vereador Rogério 

juntamente com a Bancada do PP. Onde sugere ao Poder Executivo o alargamento da Ponte que 

passa sobre o Rio Caçador na divisa entre as Comunidades de Florentina e São Paulo. Em 

discussão o Vereador Redator colocou que é um pedido de vários munícipes, tendo a 

necessidade de se alargar devido ao perigo em épocas de safra. Celso desejou as boas-vindas a 

todos, parabenizou ao vereador Rogério pela indicação, fazendo um pedido ao Prefeito para que 

atenda a primeira indicação desta Casa Legislativa. Em seguida a indicação foi aprovada por 

todos. Posteriormente a presidente convocou o Vereador Rogério para fazer uso da Tribuna 

saudando a todos, dando as boas-vindas aos novos integrantes desta Casa, colocando as 

dificuldades de melhorar as estradas, parabenizando aos organizadores do Tornei de Laço que 

aconteceu em Tapejara, se colocou à disposição de todos para trabalhar nos próximos anos. João 

Vitor cumprimentou a todos, destacou o prazer de trabalhar nesta casa, falou sobre Rodeio. 

Agradeceu a Nilva pela disponibilização da ambulância, aos motoristas, ao grupo de cavaleiros, 

ao prefeito de Tapejara pela cedência do espaço. Vereador Júnior cumprimentou a todos, 

agradeceu a todos os trabalhadores que ajudaram no Rodeio, as prefeituras municipais de 

Charrua e Tapejara. Deixou a ideia de se fazer futuramente um parque de Rodeios no Município. 

Agradeceu também ao patrão do CTG. Relatou que nos 25 anos do Município, será feita uma 

festa em sua homenagem que contará com a presença de dois deputados até o presente momento. 

Colocou que vai defender o Município em um todo, colocando-se à disposição de toda a 

população. Marcelo saudou a todos, parabenizou ao Grupo de Cavaleiros ao primeiro torneio 

de laço, pediu desculpas pelo seu atraso no início da sessão, deu as boas-vindas aos novos 

vereadores, em especial aos representantes da reserva indígena, colocou-se à disposição da 

administração no que precisar. Celso convidou a todos para a pré-inauguração da Salão do 

Esporte Clube Gaúcho. Em seguida a presidente parabenizou ao aniversariante Ari Domingos e 

convocou para a próxima sessão ordinária no dia dezoito de janeiro de dois mil e dezessete, 

quarta-feira, às vinte horas e encerrou a sessão. Nada mais a relatar da qual lavrei está ata que 



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

janeiro de dois mil e dezessete. 

 

ATA Nº 621 DA SESSÃO ORDINÁRIA, DA 7ª LEGISLATURA, REALIZADA EM 18 

DE JANEIRO DE 2017. 

Aos dezoito dias do mês de janeiro de dois mil e dezessete, às vinte horas a Presidenta Marli 

Galafassi Machado deu início a sessão ordinária, invocando a proteção de Deus, saudando a 

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

unanimidade. Após as inscrições para a Tribuna a Assessora fez a leitura do Ordem do Dia: 

Convite para o 31º (trigésimo primeiro) Simpósio de Gestão Pública Municipal que ocorrerá em 

Porto Alegre. Projeto Nº 03/2017. Altera padrão de vencimentos de cargos. A Comissão de 

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

discussão Rogério colocou que os gastos não vão mudar muito, mais é para igualar os 

vencimentos dos cargos. Marcelo colocou que os valores serão bem significantes, e se espera 

que todos os funcionários recebam um bom aumento, destacando-se favorável, mas colocou o 

seu desprezo diante da atitude do prefeito em aumentar o salário para um valor bem considerável 

para alguns funcionários e para outros diminuir, comparando os salários dos motoristas com os 

desses assessores. Após o projeto foi aprovado. Em seguida a presidente parabenizou ao 

aniversariante Jurandir Giaretta, e avisou aos vereadores que as fotos da posse estão com a 

secretária se por interesse alguém queira revelar pode ver com ela. Convocou para a próxima 

sessão ordinária no dia primeiro de fevereiro de dois mil e dezessete, quarta-feira, às vinte horas 

e encerrou a sessão. Nada mais a relatar da qual lavrei está ata que após lida e discutida será 

assinada pelos vereadores presentes. Sala de Sessões em dezoito de janeiro de dois mil e 

dezessete. 

 

ATA Nº 622 DA SESSÃO ORDINÁRIA, DA 7ª LEGISLATURA, REALIZADA EM 01 

DE FEVEREIRO DE 2017. 

Ao primeiro dia do mês de fevereiro de dois mil e dezessete, às vinte horas a Presidente Marli 

Galafassi Machado deu início a sessão ordinária, invocando a proteção de Deus, saudando a 

todos os presentes, dando as boas-vindas a Servidora Ivane. Feita a leitura da ata da sessão 

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

Assessora fez a leitura do Ordem do Dia: Convite para participar do Curso de formação e 

qualificação do Vereador. Projeto Nº 04/2017. Autoriza a convocação de professores em regime 

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

professores para atenderem 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 Júnior colocou que estas contratações são relevantes pois serão 

substituições aos professores que estarão ajudando na secretaria, a professora de inglês devido 

a apontamento do TCE e substituição do professor que está atuando como Secretário da 

Educação, e suprindo as necessidades e demandas das escolas municipais. Manifestou-se 

favorável. Marcelo colocou que estão reiniciando as aulas, onde as substituições são importantes 

para que os alunos já iniciem aprendendo coisas novas e também deixou mencionado o caráter 



e experiência do Secretário Leocir tendo mais de 20 anos de serviço público na área da educação. 

Mostrou-se a favor. Celso destacou a importância dos professores e o compromisso que o 

município tem com a educação, dando as boas-vindas a servidora Ivane, agradecendo a Mari 

por todos os trabalhos realizados até o momento. Após o projeto foi aprovado. Em seguida a 

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

esclarecendo o projeto nº 03/2017, valores neles citados, bem como a diferença na despesa do 

município com a alteração nestes salários, valorizando assim todos os assessores e igualando 

todos os vencimentos. Também colocou os cargos que foram extintos. Deixou seu 

esclarecimento sobre os boatos que vem ocorrendo que a administração acabará com as tardes 

de campo e a Expo Charrua, colocando que as empresas não trabalham adequadamente para 

mostrar produtos novos e acabam deixando a desejar, e que vai ser estudado uma maneira de 

fazer a expo Charrua mas com menos gastos e investimentos pois os recursos estão cada vez 

mais escassos. Deu uma breve explanação sobre as secretarias de obras e agricultura e a estrada 

que está sendo aberta na Linha Viecelli. Em seguida a presidente passou a presidência e fez uso 

da tribuna, cumprimentando a todos, agradeceu a servidora Mari pelos trabalhos realizados e 

deu as boas-vindas a nova servidora Ivane. Convidou para a festa na Matriz no próximo 

domingo dia 05 de fevereiro, Após a presidente reassumiu a presidência e convocou para a 

próxima sessão ordinária no dia quinze de fevereiro de dois mil e dezessete, quarta-feira, às 

vinte horas e encerrou a sessão. Nada mais a declarar da qual lavrei está ata que após lida e 

discutida será assinada pelos vereadores presentes. Sala de Sessões em primeiro de fevereiro de 

dois mil e dezessete. 

 

ATA Nº 623 DA SESSÃO ORDINÁRIA, DA 7ª LEGISLATURA, REALIZADA EM 18 

DE FEVEREIRO DE 2017. 

Aos dezoito dias do mês de fevereiro de dois mil e dezessete, às vinte horas a Presidente Marli 

Galafassi Machado deu início a sessão ordinária, invocando a proteção de Deus, saudando a 

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

unanimidade. Após as inscrições para a Tribuna a Assessora fez a leitura da Ordem do Dia: 

Convite para a Audiência Pública do CONDICA na  terça-feira dia 21 de fevereiro às 14:00 

horas na Câmara Municipal. Convite da Presidente do Sindicato para participar de um ato de 

mobilização sobre a reforma previdenciária no dia 08 de março às 14:00 horas na cidade alta 

até a prefeitura. Convite para a 32ª Romaria em Honra a São Peregrino e Nossa Senhora de 

Lurdes na Comunidade de Nossa Senhora de Lurdes no dia 05 de março. Convite do Prefeito 

Municipal para participar da programação dos 25 anos do Município, começando no dia 13 de 

março até dia 20 de março.  Projeto Nº 05/2017. Autoriza a convocação de professor em regime 

suplementar, de acordo com o artigo 26 da lei 377/2002, e a contratação de professores para 

atenderem 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 Júnior colocou que a educação é a base de tudo, destacando a sua tristeza em saber 

que o professor de educação física pediu licença para tratar de problemas de saúde e também 

falou sobre a contratação de mais um professor para ficar na banca caso algum que esteja 

atuando venha pedir afastamento. Manifestou-se favorável. Após o projeto foi aprovado. 



Requerimento de Sessão Solene de entrega dos títulos de Cidadãos Honorários a Deputada 

Federal Yeda Crusius e ao Padre Domingos Treviso e também em homenagem aos 25 anos do 

Município de Charrua, em votação este foi aprovado por unanimidade. Projeto Nº 06/2017. 

Concede os títulos de Cidadãos Honorários de Charrua ao Padre Domingos Treviso e à 

Deputada Federal Yeda Crusius. A Comissão de Pareceres destacou-se favorável. Em discussão 

Vitor colocou que são pessoas excepcionais pelo bem que fizeram ao município atendendo a 

população de charruense da melhor forma possível. Celso manifestou-se favorável destacando 

o seu orgulho em fazer esta homenagem a estas pessoas que foram tão importantes para o 

Município, parabenizando a administração pelo projeto. Em seguida o projeto foi aprovado por 

todos os vereadores. Após a presidente parabenizou aos Vereadores Júnior, João Vitor e 

Marcelo pela passagem dos seus aniversários e convocou para a próxima sessão ordinária no 

dia oito de março de dois mil e dezessete, quarta-feira, às dezenove horas e encerrou a sessão. 

Nada mais a declarar da qual lavrei está ata que após lida e discutida será assinada pelos 

vereadores presentes. Sala de Sessões em quinze de fevereiro de dois mil e dezessete. 

 

ATA Nº 624 DA SESSÃO ORDINÁRIA, DA 7ª LEGISLATURA, REALIZADA EM 08 

DE MARÇO DE 2017. 

Aos oito dias do mês de março de dois mil e dezessete, às dezenove horas a Presidente Marli 

Galafassi Machado deu início a sessão ordinária, invocando a proteção de Deus, saudando a 

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

unanimidade. Após as inscrições para a Tribuna a Assessora fez a leitura da Ordem do Dia: 

Convite para curso de “Conhecimentos fundamentais para o exercício da vereança”, dias 23 e 

24 de março de 2017, no auditório cede da DPM, em Porto Alegre, valor de R$ 599,00 cada 

inscrição. Ofício Circular Nº 02/2017. Do Conselho da Comarca de Tapejara. Projeto Nº 

07/2017. Institui a Campanha Troca Notas 2017 – Legal é com Nota Fiscal – visando a 

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

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

foi aprovado por todos, em discussão Marcelo proferiu que este projeto incentiva os munícipes 

a comprarem no Município e a pedirem nota fiscal nos comércios, manifestou-se favorável. 

Após o projeto foi aprovado. Projeto Nº 09/2017. Autoriza a abertura de crédito especial para a 

Secretaria Municipal da Educação, Desporto, Cultura e Turismo, visando o apoio a estudantes 

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

urgência foi aprovado por todos, em discussão Vitor expressou-se a favor deste projeto onde o 

valor repassado está sendo avaliado como gastos com pessoal e manutenção do ônibus da 

prefeitura que leva os universitários até a Faculdade Ideau. Marcelo declarou que na 

administração passada pediu que fosse feito transporte gratuito para os universitários, pediu 

também ao prefeito que se fosse possível ajudar aos outros universitários que vão nas faculdades 

de Erechim e Passo Fundo, assim a Associação não precisa cobrar uma taxa de todos eles. No 

decorrer o projeto foi aprovado. Projeto Nº 10/2017. Autoriza o Município a firmar convênio 

com a Secretaria da Agricultura, Pecuária e Agronegócio, Fundação Estadual de Pesquisa 

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

urgência foi aprovado por todos, em discussão Jura salientou ser a favor do projeto, incentivando 



os munícipes, e também o projeto melhora a qualidade da inseminação destinada aos 

proprietários. Rogério colocou que se não for feito este convênio a prefeitura terá que devolver 

o carro, e para ver uma maneira que mais Munícipes possam utilizar deste benefício. Celso 

primeiramente parabenizou a todas as mulheres pelo seu dia, e manifestou-se favorável ao 

projeto, declarando que este é um incentivo para os proprietários e pediu para que continuasse 

efetuando-o. Em seguida o projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto Nº 08/2017. Autoriza 

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

e Meio Ambiente, visando aquisição de patrulha agrícola mecanizada e dá outras providências. 

A Comissão de Pareceres destacou-se favorável. Em discussão Júnior colocou que este 

investimento vem para ajudar a patrulha do Município, sendo que um trator será repassado para 

a Reserva Indígena, em meio a isso entra a emenda do Deputado Afonso Hann para ajudar no 

atendimento aos agricultores. Em seguida o projeto foi aprovado por todos os vereadores. 

Indicação Nº 02/2017. Do Vereador Marcelo juntamente com a Bancada do PMDB. Indicando 

que o Poder Executivo juntamente com a Secretaria de Obras, disponibiliza-se a reforma da 

ponte que dá acesso a propriedade de Nelson Bianchi. O Redator justificou que a ponte é de 

madeira mas que com o passar do tempo veio ficar em situação precária, e com a chegada da 

safra complica ainda mais devido ao grande trafego de veículos e maquinas agrícolas. Rogério 

deixou dito que em conversa com o Secretário, este colocou que a madeira já está comprada e 

em pouco tempo já estaria pronto. Júnior pronunciou que a reforma da ponte está pronta e o 

proprietário já está usufruindo desta, pediu para que os vereadores visitem as propriedades, 

vendo assim os problemas enfrentados, para que sejam resolvidos da melhor forma e o mais 

breve possível. Marcelo parabenizou a secretaria de Obras pelo trabalho realizado, resolvendo 

os problemas da comunidade rapidamente. Após a indicação foi aprovada por todos. Indicação 

Nº 03/2017. Do Vereador Celso juntamente com a Bancada do PMDB. Indicando que o Poder 

Executivo Municipal juntamente com a Secretaria de Obras, efetua-se calçamento ou 

asfaltamento na entrada de acesso ao Clube Estrela do Sul. Defendendo a indicação o Vereador 

Celso proferiu que este benefício é para toda a comunidade, embelezando o município, pois com 

as chuvas as pedras são levadas e ficam depositadas sobre o asfalto, complicando o trânsito. 

Júnior salientou ser favorável, sendo que já conversou com o prefeito sobre dar uma aparência 

para a cidade, com projetos de urbanização, com obras de identificação da cidade. No decorrer 

a indicação foi aprovada por todos. Logo mais a presidente convocou o Vereador Rogério para 

fazer uso da Tribuna, saudando a todos, parabenizando a todas as mulheres pelo seu dia, 

agradeceu as pessoas que participaram do manifesto do Sindicato, pediu que todos cobrem dos 

Deputados para votarem contra o projeto da previdência.  Júnior cumprimentou a todos, 

parabenizou a todas as mulheres pelo Dia Internacional da Mulher, manifestou o seu 

consentimento sobre a caminhada contra a previdência. Seguidamente a presidente passou a 

presidência ao Vice e fez uso da Tribuna, cumprimentando a todos, parabenizou a todas as 

mulheres pelo dia da mulher em especial as mulheres charruenses. Parabenizou a presidente do 

sindicato pela caminhada feita em defesa do agricultor, pediu para os colegas vereadores ligarem 

para os deputados pedindo que votem contra o projeto da previdência. Convidou para a semana 

do município onde terá várias programações e palestra importantes. Convidou para a Sessão 

Solene no dia 20 de março. Reassumindo a presidência, a presidente pediu aos vereadores que 



permaneçam no recinto que haverá reunião com todos os vereadores sobre a Sessão Solene do 

dia 20 de março. Agradeceu a presença de todos e convocou para a próxima sessão ordinária no 

dia 22 de março de dois mil e dezessete, quarta-feira, às dezenove horas. Encerrou a sessão. 

Nada mais a declarar da qual lavrei está ata que após lida e discutida será assinada pelos 

vereadores presentes. Sala de Sessões em oito de março de dois mil e dezessete. 

ATA Nº 625 DA SESSÃO ORDINÁRIA, DA 7ª LEGISLATURA, REALIZADA EM 22 

DE MARÇO DE 2017. 
Aos vinte e dois dias do mês de março de dois mil e dezessete, às dezenove horas a Presidente 

Marli Galafassi Machado deu início a sessão ordinária, invocando a proteção de Deus, 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 as inscrições para a Tribuna a 

Assessora fez a leitura da Ordem do Dia: Projeto Nº 13/2017. 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 Júnior 

proferiu que já estamos acima do percentual apresentado pela inflação, e se possível nos 

próximos anos poderemos aumentar este percentual, pois todos são merecedores, mas também 

devemos pensar na saúde financeira do Município. Marcelo colocou que os funcionários 

esperavam um aumento maior, devido aos corte de gastos feitos anteriormente, e se possível nos 

próximos anos aumentar este percentual, manifestou-se a favor. Júnior salientou que não é por 

causa da economia que a prefeitura esteve fazendo, que deveria aumentar mais o salário para os 

funcionários, porém o município está precisando investir em outras áreas, não desvalorizando 

os funcionários. Salientou também que os vereadores são cobrados por ter um salário bom e 

trabalhar pouco para os munícipes e ao Município em um todo. No decorrer o projeto foi 

aprovado. Projeto de Lei Legislativo Nº 01/2017. Concede reajuste aos servidores da Câmara 

Municipal de Vereadores, e aos subsídios dos Vereadores, Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários 

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

projeto, Júnior colocou que este percentual é só para correção da inflação e não afeta muito na 

estrutura financeira do Município. Seguidamente o projeto foi aprovado. Projeto Nº 11/2017. 

Autoriza concessão de incentivo para o produtor rural Antônio Sabedot, diante de investimentos 

em atividade leiteira. A Comissão de Pareceres destacou-se favorável. Em discussão Rogério 

colocou que o produtor vai investir em um galpão para armazenar alimento assim aumentando 

sua renda. Após o projeto foi aprovado. Projeto Nº 12/2017. Autoriza concessão de incentivo 

para o produtor rural Neocir Prigol, diante de investimentos em atividade leiteira. A Comissão 

de Pareceres destacou-se favorável. Em discussão Marcelo salientou que com os incentivos o 

produtor acaba gerando mais renda para a família, ajudando de uma certa maneira a segurar os 

jovens no Município e na agricultura, como também devemos incentivar os comerciantes assim 

fazer cada vez mais nosso Município crescer. Celso proferiu que como é bom aprovar projetos 

de incentivo, ajudando a gerar renda para os agricultores e estes aplicando no comércio de 

Charrua. E quem sabe daqui a algum tempo aumente a porcentagem dos incentivos, assim 

aumentando cada vez mais o rendimento da família e do Município também. Proferiu que no 

próximo mês vai se licenciar juntamente com o Marcelo deixando lugar para a Suplente Nega e 



ao Avelino. Júnior colocou que a Prefeitura deveria incentivar também a aumentar rebanhos, 

parreiras, não somente com dinheiro mas também com ideias, assim aumentando a arrecadação 

de impostos para o Município. Celso salientou saber que o Município não tem como dar uma 

porcentagem mais elevada em investimentos, mas que arrumasse outra maneira de incentivar 

mais os produtores. Em seguida o projeto foi aprovado por todos os vereadores. Seguidamente 

a presidente passou a presidência ao Vice e fez uso da Tribuna, cumprimentando a todos, 

pronunciou sobre os projetos de incentivo, agradeceu a todos que ajudaram na semana do 

Município, pediu desculpas por não poder participar em todas as palestras e eventos, agradeceu 

a Assessora Júlia e a Secretária Dainara pela ajuda para realizar a Sessão Solene em Homenagem 

aos 25 anos de Município e aos títulos de Cidadãos Charruenses à Deputada Federal Yeda e ao 

Padre Domingos e também a todos que de uma forma ou outra ajudaram no evento. 

Reassumindo a presidência, a presidente proferiu aos vereadores que levem até a secretaria da 

Câmara seus documentos para xerocar os mesmos para arquivamento, pediu também para ser 

escolhidos dois nomes para participação no Conselho da Comunidade, sendo o titular Celso e o 

suplente Jurandir, em seguida agradeceu a presença de todos e convocou para a próxima sessão 

ordinária no dia 05 de abril de dois mil e dezessete, quarta-feira, às dezenove horas. Encerrou a 

sessão. Nada mais a declarar da qual lavrei está ata que após lida e discutida será assinada pelos 

vereadores presentes. Sala de Sessões em vinte e dois de março de dois mil e dezessete. 

ATA Nº 626 DA SESSÃO ORDINÁRIA, DA 7ª LEGISLATURA, REALIZADA EM 05 

DE ABRIL DE 2017. 
Aos cinco dias do mês de abril de dois mil e dezessete, às dezenove horas a Presidente Marli 

Galafassi Machado deu início a sessão ordinária, invocando a proteção de Deus, saudando a 

todos os presentes. De imediato a presidente declarou que em virtude da licença dos vereadores 

Celso, Marcelo e Júnior assumiram os suplentes Nega, Avelino e Sergio sendo assim o líder de 

Bancada da Coligação Charrua no caminho certo será exercida pelo Vereador Avelino e devido 

a sua ausência na sessão solene, a presidente fez a posse do Vereador Avelino, onde este fez seu 

juramento e a Presidente declarou empossado. Feita a leitura da ata da sessão ordinária anterior, 

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

leitura da Ordem do Dia: Ofício Circular Nº 011/2017. Do TCE-RS. Projeto Nº 14/2017. Altera 

a redação do §4º, do artigo 2º, da Lei Municipal nº 1.347, de 17 de fevereiro de 2017, que 

autoriza a contratação de professores para atenderem necessidade excepcional e temporária.  A 

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

por todos, em discussão João colocou que a contratação está sendo feita pois o professor que 

estava atuando está de licença devido à problemas de saúde, e também é devido aos professores 

que estavam na lista do concurso não assumirem assim havendo a necessidade de contratação 

por meio de processo seletivo simplificado. Nega destacou que o professor de licença avisou 

que voltará logo aos trabalhos, sendo que está contratação é para deixar encaminhado caso outro 

professor de educação física precisar tirar licença. No decorrer o projeto foi aprovado. Projeto 

de Lei Nº 15/2017. Autoriza a contratação de engenheiro civil para atender necessidade 

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

favor. Abordou sobre o projeto o Vereador Rogério falando que está contratação se faz 



necessária pois a engenheira entrará de licença maternidade, assim já está contratado o seu 

substituto e este já estará preparado para assumir. Seguidamente o projeto foi aprovado. 

Indicação Nº 04/2017. Da Vereadora Eliana juntamente com a Bancada do PMDB, indicando 

que o Poder Executivo juntamente com a Secretaria da Educação, dê prioridade para mudança 

no Plano de Carreira do Magistério Municipal dos Escolas Municipais de Charrua. Em discussão 

Nega colocou que já houve mais indicações sobre esta atualização mas que não foram efetuadas, 

citou algumas das reivindicações que poderiam ser mudadas, e pediu para que o prefeito sente 

com todos os professores municipais, chegando em um acordo vendo a melhor forma de fazer 

estas modificações. Vitor parabenizou a indicação feita pela Nega, destacou que em conversa 

com o Secretário o mesmo colocou que já está sendo discutido um novo plano e que logo estará 

entrando em contato com os professores para montar uma comissão elaborando assim um novo 

plano de carreira. Após a indicação foi aprovada. Indicação Nº 05/2017. Da Vereadora Eliana 

juntamente com a Bancada do PMDB, indicando que o Poder Executivo realize um estudo junto 

a órgãos competentes, quanto à viabilidade de oferecer aos Servidores Municipais um Plano de 

Saúde. Em discussão Nega colocou que já fez esta indicação na gestão passada, pediu para que 

a prefeitura veja uma maneira de fazer um plano de saúde para os funcionários, assim 

melhorando o atendimento para eles, e a comodidade oferecida. Rogério colocou ser favorável, 

devido a importância da saúde e bem estar dos funcionários, oferecendo a eles melhor 

segurança, também salientou que já teve no município algo parecido com um plano de saúde 

mas que não obteve-se sucesso. Em seguida a indicação foi aprovada por todos os vereadores. 

Indicação Nº 06/2017. Do Vereador Avelino juntamente com a Bancada do PMDB, indicando 

que o Poder Executivo juntamente com a Secretaria de Obras vistoriasse as pontes de madeiras 

no interior do Município. Em discussão Avelino salientou que foram reformadas várias pontes 

mas como são de madeira com o passar do tempo acaba estragando, pediu para que cada 

administração construísse uma ou duas pontes de material assim diminuindo a cada ano ou 

gestão as de madeira. Jura colocou que o prefeito se preocupa com as melhorias nas estradas e 

pontes, destacando que foram feitos vários reparos, e com o passar do tempo vai ser restauradas 

novamente todas as pontes do município. Vitor parabenizou pela indicação, colocou que serão 

restauradas todas pontes que haver necessidade no município, destacando que estas vem a mais 

de três meses com problemas. No decorrer a indicação foi aprovada. Em seguida fez uso da 

Tribuna o Vereador Avelino saudando a todos, agradeceu ao Vereador Marcelo pelo mês cedido 

para que pudesse assumir, reivindicou a prefeitura pedindo um carro especial para as pessoas 

que fazem rádio ou quimioterapia, colocou sobre a sua indicação, sobre a situação de algumas 

pontes e estradas no município. Nega cumprimentou a todos, colocou sobre o papel dos 

vereadores, agradeceu ao vereador Celso por ter cedido o mês para que pudesse assumir. 

Parabenizou a Câmara de Vereadores pela Sessão Solene homenageando o Padre Domingos, a 

Deputada Yeda e a todos os gestores e vereadores que já passaram pelo município, declarou 

também a oportunidade de estar conversando com a Deputada sobre a reforma da previdência, 

e aos demais senadores e deputados que esteve entrando em contato. Desejou sorte para o Felipe 

que vai representar Charrua e a 7ª Região na competição do Guri do Estado do RS. Falou sobre 

o aumento de salário repassado pelo município, pedindo para ser repassado um aumento maior 

ou que o prefeito visse uma forma de aumentar o vale alimentação e desejou uma feliz páscoa 



a todos, convidou para a festa do dia do índio, parabenizando aos vereadores representantes. 

Seguidamente a presidente passou a presidência ao 1º secretário e fez uso da Tribuna, 

cumprimentando a todos, deu as boas-vindas aos suplentes, colocou que em conversa com a 

Deputada Yeda está colocou-se contrária a reforma da previdência. Convidou a todos para a 

festa domingo dia nove de abril na comunidade de São Roque. Pediu para o capataz de obras 

dar uma revisada nas estradas, colocando que logo serão realizados mais reparos nas pontes do 

Município, pois a compra dos tubos está sendo efetuada. Desejou uma feliz pascoa a todos, e 

também desejou um feliz dia do índio aos vereadores representantes e a todo o povo indígena. 

Reassumindo a presidência, a presidente agradeceu a presença de todos e convocou para a 

próxima sessão ordinária no dia 19 de abril de dois mil e dezessete, quarta-feira, às dezenove 

horas. Encerrou a sessão. Nada mais a declarar da qual lavrei está ata que após lida e discutida 

será assinada pelos vereadores presentes. Sala de Sessões em cinco de abril de dois mil e 

dezessete. 

ATA Nº 627 DA SESSÃO ORDINÁRIA, DA 7ª LEGISLATURA, REALIZADA EM 19 

DE ABRIL DE 2017. 

Aos dezenove dias do mês de abril de dois mil e dezessete, às dezenove horas a Presidente Marli 

Galafassi Machado deu início a sessão ordinária, invocando a proteção de Deus, saudando a 

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

unanimidade. Após as inscrições para a Tribuna a Assessora fez a leitura da Ordem do Dia: 

Ofício 042/2017. Federação dos Trabalhadores Aposentados e Pensionistas do Estado do Rio 

Grande do Sul. Projeto Nº 16/2017. Estabelece calendário para pagamento do IPTU relativo ao 

exercício de 2017 e dá outras providências. A Comissão de Pareceres destacou-se favorável. 

Em votação o regime de urgência foi aprovado por todos, em discussão Rogério colocou que o 

desconto é de 10% e que o aumento foi aprovado no ano de 2013 e será de 80%. Manifestou-se 

favorável. No decorrer o projeto foi aprovado. Projeto de Lei Nº 17/2017. Institui o projeto 

Aluno Destaque 2017, e dá outras providências. A Comissão de Pareceres destacou-se a favor. 

Em votação o regime de urgência foi aprovado. Abordou sobre o projeto o Vereador Vitor 

declarando que este projeto é para incentivar os alunos bem como auxiliar os professores. Pediu 

para os colegas vereadores votarem a favor do projeto. Seguidamente o projeto foi aprovado. 

Projeto de Lei Nº 18/2017. Autoriza assinatura de Convênio de Mútua Colaboração com repasse 

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

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

por todos, em discussão Avelino colocou que este convenio é importante pois trata da ajuda na 

área da saúde para a população de Charrua. Rogério destacou que foi feito um acordo com a 

AMAU onde o valor repassado por cada município é mais em conta e em seguida foi formado 

este projeto onde pediu para que todos sejam favoráveis. No decorrer o projeto foi aprovado. 

Projeto de Lei Legislativo Nº 02/2017. Concede o Título de Honra ao Mérito ao 1º Guri 

Farroupilha da 7ª Região Tradicionalista, o Charruense Luis Felipe Baranzelli. Vitor colocou 

que esta homenagem é o mínimo que o Município pode lhe proporcionar devido ele concorrer 

e levar o nome de Charrua para todo o Rio Grande, e representar tão talentosamente. Após o 

projeto foi aprovado por todos. Indicação Nº 07/2017. Da Vereadora Nega juntamente com a 



Bancada do PMDB, indicando que o Poder Executivo juntamente com a Secretaria de Obras e 

Viação, realize uma pesquisa de modelos e viabilize bocas de lobo com o sistema abre e fecha 

para serem instaladas próximas à moradias e comércio. Em discussão Nega colocou que é uma 

reinvindicação que vem a tempos, devido ao cheiro que exalam principalmente as que ficam 

perto de moradias e comércio, pediu para todos serem favoráveis. Após a indicação foi 

aprovada. Indicação Nº 08/2017. Da Vereadora Nega juntamente com a Bancada do PMDB, 

indicando que o Poder Executivo reavalie o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do 

Município de Charrua, quanto a licença Maternidade. Em discussão Nega colocou que a 

mudança na Lei já foi aprovada em 2008 mas que até hoje no Município continuasse com o 

tempo de 4 meses, colocou que deveria ser mudado e que não prejudicará tanto a prefeitura 

devido serem poucas as funcionárias que tiram essa licença. Em seguida a indicação foi 

aprovada por todos os vereadores. Após fez uso da Tribuna o Vereador Vitor saudando a todos, 

parabenizou aos vereadores representantes do povo indígena pela passagem do Dia do Índio, e 

uma feliz pascoa atrasada, explanou sobre o aumento do salário, colocou sobre a reforma das 

estradas de Charrua a Tapejara e Charrua a Sananduva, parabenizou a Nega pelas indicações e 

ao Secretário Gerso pela reforma das bocas de lobo, colocou também sobre as reformas das 

estradas do interior do município. Seguidamente a presidente passou a presidência ao 1º 

secretário e fez uso da Tribuna, cumprimentando a todos, parabenizou aos colegas indígenas 

pelo Dia do Índio, parabenizou a Ivane pelo concurso que seu filho esteve representando o 

Município, convidou para a Festa da Comunidade de Linha das Pedras Baixa e para a Festa do 

Dia do Índio no domingo dia 23. Parabenizou também a Nega pela indicação da licença 

maternidade e reassumindo a presidência, pediu que todos permaneçam na Câmara para uma 

breve explanação do Baroni sobre a previdência, agradecendo a presença de todos e convocou 

para a próxima sessão ordinária no dia 10 de maio de dois mil e dezessete, 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 abril de dois mil e dezessete. 

ATA Nº 628 DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, DA 7ª LEGISLATURA, REALIZADA 

EM 27 DE ABRIL DE 2017. 

Aos vinte e sete dias do mês de abril de dois mil e dezessete, às dezenove horas a Presidente 

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

presentes, destacando a ausência da Vereadora Nega e do Vereador Avelino. De imediato a 

Assessora fez a leitura da Ordem do Dia: Ofício Nº 81/2017. Convocação para a Sessão 

Extraordinária. Projeto Nº 19/2017. Autoriza assinatura de Convênio de Mútua Colaboração 

com repasse de recursos financeiros com o Hospital Santo Antônio, e dá outras providências. A 

Comissão de Pareceres destacou-se favorável com a maioria de seus membros. Em discussão 

Rogério colocou que este projeto já era pra ter vindo, mas não tinha entrado em acordo, sendo 

que este mês acaba o antigo convênio. No decorrer o projeto foi aprovado. Projeto de Lei Nº 

20/2017. Autoriza a abertura de Crédito Especial para a Secretaria Municipal da Saúde e 

Assistência Social visando aquisição de equipamentos e materiais permanentes para as 

Unidades Básicas de saúde e dá outras providências. A Comissão de Pareceres destacou-se a 



favor pela maioria de seus membros. Abordou sobre o projeto o Vereador Ari destacando ser 

uma emenda do Senador Paim para compra de equipamentos aos Postos de Saúde. 

Seguidamente o projeto foi aprovado. Projeto de Lei Nº 21/2017. Autoriza a abertura de Crédito 

Suplementar para a Secretaria Municipal da Saúde e Assistência Social, e dá outras 

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

este crédito é para que a Secretaria da Saúde consiga fazer os repasses mensais para o Hospital. 

No decorrer o projeto foi aprovado. Após a Presidente lembrou que a entrega da Placa de Honra 

ao Mérito será entregue no dia 28 de abril no Gabinete do Prefeito às 17:00 horas e convidou a 

todos os vereadores para participarem, também comunicou os vereadores sobre o protesto 

marcado em Erechim, parabenizou também a todos pelo dia do trabalhador no dia primeiro de 

maio, em seguida agradeceu a presença de todos e convocou para a próxima sessão ordinária no 

dia 10 de maio de dois mil e dezessete, quarta-feira, às dezenove horas e encerrou a sessão. Não 

havendo mais nada a tratar, foi lavrada a presente ata que após lida e discutida será assinada 

pelos vereadores presentes. Sala de Sessões em vinte e sete de abril de dois mil e dezessete. 

ATA Nº 629 DA SESSÃO ORDINÁRIA, DA 7ª LEGISLATURA, REALIZADA EM 10 

DE MAIO DE 2017. 
Aos dez dias do mês de maio de dois mil e dezessete, às dezenove horas a Presidente Marli deu 

início a sessão ordinária, invocando a proteção de Deus, saudando a todos os presentes. De 

imediato declarou que em virtude da licença do Vereador João Vitor durante este mês de maio 

assumirá o Suplente Sergio assumindo também como relator na Comissão de Pareceres. Feita a 

leitura das atas das sessões ordinária e extraordinária anteriores, as mesmas foram aprovadas 

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

Projeto Nº 22/2017. Cria cargo de provimento efetivo de Auxiliar em Saúde Bucal. A Comissão 

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

em discussão Rogério colocou que este profissional é para substituir a servidora que irá se 

aposentar, manifestou-se favorável. No decorrer o projeto foi aprovado. Projeto de Lei Nº 

23/2017. Autoriza assinatura de convênio para prestação de serviços de exames especializados, 

com o Hospital São Roque. A Comissão de Pareceres destacou-se a favor. Em votação o regime 

de urgência foi aprovado. Abordou sobre o projeto o Vereador Júnior manifestando-se favorável 

colocando que convênios na área da saúde são bem vindos, ajudando a população de várias 

formas. Seguidamente o projeto foi aprovado. Projeto de Lei Nº 24/2017. Autoriza assinatura 

de convênio para o fornecimento de sangue e hemocomponentes, com a Associação Beneficente 

dos Receptores de Sangue de Erechim.  A Comissão de Pareceres destacou-se favorável. Em 

votação o regime de urgência foi aprovado por todos, em discussão Marcelo relatou que este 

convênio é feito pela primeira vez, mas que vem ajudar a população, abordou também que este 

banco de sangue passou por sérios problemas, correndo o risco de ser fechado. No decorrer o 

projeto foi aprovado. Indicação Nº 09/2017. Do Vereador Ari juntamente com a Bancada do 

PMDB, indicando que o Poder Executivo avalie uma forma de instituir o dia 19 de abril como 

Feriado Municipal de Charrua. Em discussão o Vereador Relator colocou que é um pedido da 

Comunidade Indígena e da Liderança, pois os índios são os primeiros habitantes do País, assim 

sendo uma forma de respeita-los. Após a indicação foi aprovada. Indicação Nº 10/2017. Do 



Vereador Ari juntamente com a Bancada do PMDB, indicando que o Poder Executivo analise a 

possibilidade de reestabelecer o atendimento da pré-escola na Terra Indígena do Ligeiro. Em 

discussão Ari colocou que é um pedido das mães indígenas assim as crianças ficam mais perto 

das famílias, não correndo riscos durante o transporte, devido os mesmos serem muitos 

pequenos. Em seguida a indicação foi aprovada por todos os vereadores. Indicação Nº 11/2017. 

Do Vereador Ari juntamente com a Bancada do PMDB, indicando que o Poder Executivo veja 

a possibilidade de contratar um vigia indígena, para resguardar os locais públicos da Terra 

Indígena Ligeiro, nos turnos diurnos e noturnos. Em discussão o Vereador Relator colocou que 

é um pedido da Liderança e da Comunidade, para manter a ordem e organização do patrimônio 

público. Júnior abordou a necessidade de interagir mais o população com a Reserva Indígena, 

destacando que a educação base vem de casa e da escola, manifestando o seu apoio e do Governo 

no que precisar. Após a indicação foi aprovada por todos. Seguidamente a presidente passou a 

presidência ao vice e fez uso da Tribuna, cumprimentando a todos, manifestando a sua 

homenagem a todas as mães do município, convidou para o Baile da Terceira Idade no dia 13 

de maio, com a coroação da Rainha, bem como convidou para a festa do Dia das Mães na 

Comunidade Luterana São João. Pediu para que os vereadores permanecessem no recinto da 

Câmara devido a uma breve explanação do Representante da Rádio Caiobá Sr. Alcione, sobre 

uma proposta de transmitir as sessões da Câmara. Reassumindo a presidência, parabenizou o 

Vereador Jacó e a Assessora Júlia pela passagem dos seus aniversários, também pediu aos 

vereadores que quiseram ajudar com algo para a programação do Dia das Mães na Reserva 

Indígena poderiam falar com a Girlei na término da Sessão. E em seguida agradeceu a presença 

de todos e convocou para a próxima sessão ordinária no dia 24 de maio de dois mil e dezessete, 

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 dez de maio de dois mil e dezessete. 

ATA Nº 630 DA SESSÃO ORDINÁRIA, DA 7ª LEGISLATURA, REALIZADA EM 24 

DE MAIO DE 2017. 
Aos vinte e quatro dias do mês de maio de dois mil e dezessete, às dezenove horas a Presidente 

Marli deu início a sessão ordinária, invocando a proteção de Deus, saudando a todos os 

presentes, destacando a ausência do Vereador Sergio. Feita a leitura da ata da sessão ordinária 

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

fez a leitura da Ordem do Dia: Edital Nº 03/2017. Audiência Pública da Prefeitura, sobre a 

avaliação das metas fiscais do 1º quadrimestre de 2017. Edital Nº 04/2017. Audiência Pública 

para elaboração do Plano Plurianual 2018/2021. Projeto Nº 31/2017. Autoriza assinatura de 

convênio para prestação de serviços de consultas médicas em diversas especialidades, com o 

Hospital da Cidade. A Comissão de Pareceres destacou-se favorável. Em votação o regime de 

urgência foi aprovado por todos, em discussão Júnior colocou que já foram feitos vários projetos 

de convênios, e estes vem para ajudar a população destacando que a área da saúde é a mais 

importante e a mais que precisamos. Manifestou-se favorável. No decorrer o projeto foi 

aprovado. Projeto Nº 32/2017. Altera a redação do Artigo 1º, da lei Municipal nº 074, de 05 de 

maio de 1994, que dispõe sobre a concessão de auxílios à população carente do nosso Município. 



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

por todos, em discussão Rogério salientou a importância deste auxilio para que as pessoas 

carentes do município possam melhorar as suas residências. No decorrer o projeto foi aprovado. 

Projeto Nº 25/2017. Autoriza a contratação de Auxiliar em Saúde Bucal para atender 

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

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

Marcelo abordou que na sessão passada foi criado o cargo, pois o governo tinha cedido esta 

funcionária para atuar pelo município, assim com a criação do cargo o município contratará um 

funcionário escolhido por meio de processo seletivo. Seguidamente o projeto foi aprovado. 

Projeto Nº 30/2017. Altera padrão de vencimento de cargo. A Comissão de Pareceres destacou-

se a favor com um voto contrário. Em votação o regime de urgência foi aprovado. Abordou 

sobre o projeto o Vereador Jura colocando que o salário deste funcionário está muito baixo 

comparando com a função que desempenha. Marcelo colocou que já foi aumentado no início do 

ano, achando este aumento um absurdo, destacou também que é tempo de crise e que 

anteriormente tinha se dito que a igualdade é para todos os funcionários, questionou o por que 

não dar um aumento aos trabalhadores na rua e aos motoristas, pediu para que os vereadores 

pensassem antes de dar este aumento e votassem contrários, manifestando-se contrário ao 

projeto. Vereador Celso deixou dito que este aumento é abusivo, pediu aos colegas vereadores 

para que refletissem sobre o projeto e votassem contra. No decorrer o projeto foi aprovado com 

4 votos a favor e 3 contrários. Projeto Nº 26/2017. Autoriza a abertura de Crédito Suplementar 

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

concessão de auxílio financeiro à pessoas físicas, no Programa de Incentivo à Bacia Leiteira, e 

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

salientou que as pessoas cobram auxílios para a bacia leiteira, e que há tempos não vem 

ocorrendo, sendo que o município também se beneficia com estes auxílios. Seguidamente o 

projeto foi aprovado. Projeto Nº 28/2017. Autoriza a abertura de Crédito Especial para a 

Secretaria Municipal de Obras e Viação, visando aquisição de equipamentos e material 

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

discussão Júnior colocou que é para a engenheira comprar um computador atualizado assim 

melhorando a qualidade dos seus trabalhos. Seguidamente o projeto foi aprovado. Projeto Nº 

29/2017. Autoriza concessão de incentivo para o produtor rural Zigomar Bissotto, diante de 

investimentos em atividade leiteira. A Comissão de Pareceres destacou-se favorável. Abordou 

sobre o projeto o Vereador Celso colocando o seu orgulho em aprovar projetos deste porte para 

agricultores corajosos que investem em nosso município. No decorrer o projeto foi aprovado. 

Indicação Nº 13/2017. Do Vereador Ari e a Bancada do PMDB, indicando que o Poder 

Executivo solicite o alargamento da RS 475 que está muito danificada, dificultando a circulação 

dos carros e pedestres nesta via Charrua à Sananduva. Em discussão o Vereador Relator colocou 

a sua preocupação devido ter bastante trafego tanto de carros como de pessoas durante a noite, 

e com as chuvas está piorando a situação cada vez mais. Junior colocou ser favorável, sendo um 

dever do DAER e já tendo um convênio com uma empresa para resolver os problemas tanto da 

RS 475 como também da RS que liga Charrua à Tapejara. Ari pediu ao Executivo para resolver 

com urgência este pedido pois está se agravando cada vez mais a situação. Celso pediu para que 



o Poder Executivo procure o DAER e agilize esta obra. Após a indicação foi aprovada. 

Seguidamente a presidente convocou o Vereador Marcelo para fazer uso da Tribuna, 

cumprimentando a todos, parabenizou a indicação do Vereador Ari, falou também sobre o 

projeto de alteração de salário que votou contra, colocou a decadência do País, também salientou 

sobre os demais projetos que passaram nesta Casa. Abordou sobre a falta de remédios nos Postos 

de Saúde e pediu explicações do Governo, pois os munícipes estão cobrando. Parabenizou ao 

Prefeito por ter atendido uma indicação que fez a oito anos atrás, colocando tubos na entrada 

que dá acesso à Linha Perondi na RS 475. Agradeceu aos organizadores e diretoria do Baile da 

Terceira Idade pelo sucesso que foi. Em seguida a presidente agradeceu a presença de todos e 

convocou para a próxima sessão ordinária no dia 07 de junho de dois mil e dezessete, 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 vinte e quatro de maio de dois mil e dezessete. 

ATA Nº 631 DA SESSÃO ORDINÁRIA, DA 7ª LEGISLATURA, REALIZADA EM 12 

DE JUNHO DE 2017. 

Aos doze dias do mês de junho de dois mil e dezessete, às treze horas a Presidente Marli deu 

início a sessão ordinária, invocando a proteção de Deus, saudando a todos os presentes, dando 

as boas-vindas a Servidora Ivane e destacando a ausência do Vereador Ari. Feita a leitura da ata 

da sessão ordinária anterior, a mesma foi aprovada por unanimidade. Após as inscrições para a 

Tribuna a Assessora fez a leitura da Ordem do Dia: Projeto Nº 33/2017. Altera a redação do 

artigo 54, da Lei Municipal Nº 003, de 04 de janeiro de 1993, que dispõe sobre o regime jurídico 

dos servidores públicos do município e dá outras providências. A Comissão de Pareceres 

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

Júnior colocou que é devido há um pedido de uma servidora para diminuir a sua carga horária, 

assim com esta lei tem a possibilidade de fazer esta diminuição legalmente. Manifestou-se 

favorável. No decorrer o projeto foi aprovado. Projeto Nº 27/2017. Autoriza a abertura de 

crédito especial para pagamento de encargos especiais do município, visando pagamento de 

multas de trânsito cometidas com veículos da municipalidade, e dá outras providências. A 

Comissão de Pareceres e o Parecer Jurídico destacaram-se favoráveis. Em discussão Marcelo 

colocou que em conversa com o prefeito e o assessor jurídico obteve a informação que após o 

pagamento das multas será localizado o infrator e descontado tanto os pontos da carteira como 

o valor da multa, não havendo pagamento será aberto sindicância para esclarecimento. 

Seguidamente o projeto foi aprovado. Projeto Nº 35/2017. Autoriza a abertura de crédito 

especial para a Secretaria Municipal da Saúde e Assistência Social, visando concessão de auxílio 

financeiro a pessoas carentes do Município, e dá outras providências. A Comissão de Pareceres 

destacou-se a favor. Abordou sobre o projeto o Vereador Vitor deixando dito que esta ajuda 

vem para melhorar as residências das pessoas com baixa renda. Manifestou-se a favor. No 

decorrer o projeto foi aprovado. Projeto Nº 34/2017. Autoriza concessão de ressarcimento de 

valores para construção e reforma de unidades habitacionais de pessoas carentes com recursos 

do Fundo Municipal de Habitação e Saneamento.  A Comissão de Pareceres destacou-se 

favorável. Em discussão Júnior colocou que é uma ajuda que o Poder Executivo esta dando para 



as pessoas que necessitam sendo um valor baixo mas significante para as famílias. Marcelo 

salientou que deveria ser ajudado também as pessoas que foram atingidas pelo temporal, mas 

que também estas pessoas deveriam usar este valor para compra dos materiais dentro do 

município, assim aumentando os empregos e a renda dos comerciantes. No decorrer o projeto 

foi aprovado. Projeto Nº 36/2017. Autoriza a abertura de crédito suplementar para a Secretaria 

Municipal de Indústria, Comércio, Agricultura e Meio Ambiente, visando aquisição de mudas 

frutíferas para distribuição a produtores do município, e dá outras providências. A Comissão de 

Pareceres destacou-se favorável. Em discussão Jura colocou que este incentivo é para as pessoas 

que querem ter uma renda extra investindo em árvores frutíferas. Seguidamente o projeto foi 

aprovado. Projeto Nº 37/2017. Autoriza a abertura de Crédito suplementar para a Secretaria 

Municipal de Obras e Viação, visando aquisição e instalação de torre e antenas, para recepção 

e retransmissão de sinais de TV aberta, e dá outras providências. A Comissão de Pareceres 

destacou-se favorável. Em discussão Marcelo colocou que é para reinstalação dos equipamentos 

de transmissão de TV aberta onde estes sofreram danos devido a ventanias. Seguidamente o 

projeto foi aprovado. Indicação Nº 14/2017. Do Vereador Marcelo e a Bancada do PMDB, 

indicando que o Poder Executivo veja a possibilidade de fazer um quebra-molas perto da 

propriedade de Paulo Fochi, aproximadamente 50 metros, dando acesso entre os Municípios de 

Charrua e Tapejara. Em discussão o Vereador Relator salientou que foi um pedido desta família 

devido ao tráfego de carros, sendo que em épocas de estiagem e safras a poeira é bastante. 

Seguidamente a Indicação foi aprovada por todos. Indicação Nº 15/2017. Do Vereador Sergio 

e a Bancada do PTB, indicando que o Poder Executivo veja a possibilidade de fazer um 

calçamento na demais ruas da Reserva Indígena do Ligeiro, bem como colocar a iluminação nos 

postes de luz. Abordou sobre a indicação o Vereador Relator salientando que é um pedido da 

comunidade, facilitando o tráfego dos carros e das pessoas assim diminuindo o barro, e a 

iluminação ajuda também durante a noite na passagem de pessoas. Após a indicação foi 

aprovada. Seguidamente a presidente convocou o Vereador Júnior para fazer uso da Tribuna, 

cumprimentando a todos, agradecendo em seu nome e de sua família a todas as pessoas que 

estão ajudando na reconstrução das propriedades atingidas pelo temporal, também agradecendo 

o Poder Executivo pela contribuição. Em seguida a presidente parabenizou o Vereador Sergio 

pela passagem do seu aniversário e agradeceu a presença de todos e convocou para a próxima 

sessão ordinária no dia 21 de junho de dois mil e dezessete, 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 doze de junho de dois 

mil e dezessete. 

ATA Nº 632 DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, DA 7ª LEGISLATURA, REALIZADA 

EM 16 DE JUNHO DE 2017. 

Aos dezesseis dias do mês de junho de dois mil e dezessete, às dezoito horas e trinta minutos a 

Presidente Marli deu início a sessão extraordinária, invocando a proteção de Deus, saudando a 

todos os presentes, destacando a ausência dos Vereadores Jurandir e Marcelo. De imediato a 

Assessora fez a leitura da Ordem do Dia: Ofício nº 116/2017. Convocação para Sessão 

Extraordinária. Projeto Nº 38/2017. Autoriza a abertura de crédito especial para os Encargos 



Especiais do Município, visando concessão de auxílio emergencial financeiro, e dá outras 

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

que é o mínimo que o Governo pode fazer para amenizar a tristeza das famílias, ajudando na 

compra de materiais para a reconstrução das suas propriedades. Celso colocou que tentou ajudar 

a todas as famílias, e pediu um esclarecimento dos motivos que algumas famílias ficaram de 

fora deste auxílio. Agradeceu a prefeitura por ajudar estas famílias, e manifestou-se a favor do 

projeto. Junior colocou que teve famílias que foram atingidas e ficaram de fora devido não terem 

prejuízos de grande monta e explicou o motivo pelo qual a sua família não recebeu auxílio 

financeiro, colocando que a prefeitura esta ajudando na limpeza emprestando os maquinários. 

Após o projeto foi aprovado por todos. Projeto Nº 39/2017. Autoriza a concessão de auxílio 

emergencial financeiro à famílias atingidas por desastres. A Comissão Geral de Pareceres 

destacou-se favorável, em discussão Vitor salientou que neste momento é o máximo que a 

prefeitura pode ajudar financeiramente, parabenizou a toda administração pelos esforços em 

ajudar a todas as pessoas afetadas pelo temporal. Seguidamente o projeto foi aprovado. Após a 

presidente convocou para a próxima sessão ordinária no dia 21 de junho de dois mil e dezessete, 

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 dezesseis de junho de dois mil e dezessete. 

ATA Nº 633 DA SESSÃO ORDINÁRIA, DA 7ª LEGISLATURA, REALIZADA EM 21 

DE JUNHO DE 2017. 
Aos vinte e um dias do mês de junho de dois mil e dezessete, às dezenove horas a Presidente 

Marli deu início a sessão ordinária, invocando a proteção de Deus, saudando a todos os 

presentes, destacando a ausência do Vereador Jura. Feita a leitura das atas da sessão ordinária e 

extraordinária anteriores, as mesmas foram aprovadas por unanimidade. Após as inscrições para 

a Tribuna a Assessora fez a leitura da Ordem do Dia: Convite para posse da patronagem do CTG 

Unidos do pampa. Ofício Nº 108/2017. Solicitação de espaço na Câmara. Edital Nº 05/2017. 

Convocação para Audiência pública da Saúde. Leitura do processo de Contas do Governo de 

2015. Projeto Nº 40/2017. Autoriza a abertura de crédito suplementar para a Secretaria 

Municipal da Saúde e Assistência Social, e dá outras providências. A Comissão de Pareceres 

destacou-se favorável. em votação o regime de urgência foi aprovado, em discussão Júnior 

colocou que a área da saúde é de extrema importância e que nosso município está bem servido 

de médicos. Em seguida o projeto foi aprovado. Projeto Nº 41/2017. Autoriza a abertura de 

crédito especial para a Secretaria Municipal de indústria, Comércio, Agricultura e Meio 

Ambiente, visando aquisição de patrulha agrícola mecanizada e dá outras providências. A 

Comissão de Pareceres destacou-se a favor. Abordou sobre o projeto o vereador Marcelo 

salientando que esta emenda é bem vinda e que irá beneficiar toda a população. Parabenizou ao 

ex-prefeito Vanderlei que trabalhou para não perder esta emenda. E agradeceu em especial ao 

Deputado Perondi. Convidou para o 14º Jantar Italiano no Clube Estrela do Sul no dia 08 de 

julho. Júnior manifestou-se favorável, agradecendo e parabenizando a Bancada do PMDB por 

estarem a favor de todos os projetos que trazem benefícios ao município. Celso manifestou que 

foi com muito esforço que conseguiram trazer esta emenda para o município, manifestou o seu 



orgulho e agradecimento ao Deputado Perondi. Após o projeto foi aprovado por todos. 

Indicação Nº 12/2017. Do Vereador Ari e a Bancada do PMDB, indicando que o Poder 

Executivo analise a possibilidade de formar um CRAS indígena, com Assistência Social, 

Psicólogo e Profissional da Educação para atendimento voltada principalmente as pessoas que 

sofrem por bebidas alcoólicas, violência e prostituição. Em discussão o Vereador Relator 

colocou que foram realizadas várias reuniões com as secretarias municipais, e colocou que o 

CRAS não está conseguindo atender a todos, sendo que a situação está se agravando cada vez 

mais. Júnior manifestou que sabe a necessidade da comunidade indígena, e colocou que segundo 

as normas um CRAS no município é suficiente, manifestou também que a situação na Reserva 

está complicada devendo intensificar os trabalhos, também tentar conscientizar as pessoas que 

levam a bebida para dentro da Reserva. Após a indicação foi aprovada. Em seguida a presidente 

pediu aos vereadores que trouxessem seus documentos para xerox, e comunicou que após a 

sessão iria ter o sorteio da Campanha Troca Notas, agradeceu a presença de todos e convocou 

para a próxima sessão ordinária no dia 12 de julho de dois mil e dezessete, 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 vinte 

e um de junho de dois mil e dezessete. 

ATA Nº 634 DA SESSÃO ORDINÁRIA, DA 7ª LEGISLATURA, REALIZADA EM 12 

DE JULHO DE 2017. 

Aos doze dias do mês de julho de dois mil e dezessete, às dezenove horas a Presidente Marli 

deu início a sessão ordinária, invocando a proteção de Deus, saudando a todos os presentes. 

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

as inscrições para a Tribuna a Assessora fez a leitura da Ordem do Dia: Convite para VIII 

Conferência da Assistência Social, leitura do processo de Contas do Governo de 2014. Projeto 

Nº 42/2017. Autoriza a abertura de crédito suplementar para a Secretaria Municipal de Obras e 

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

o regime de urgência foi aprovado, em discussão Vitor colocou que esta suplementação é para 

arrumar o carregador e outras maquinas que estão danificadas assim colocando em uso e 

melhorando o serviço aos munícipes. Em seguida o projeto foi aprovado. Projeto Nº 43/2017. 

Autoriza a abertura de crédito suplementar para a Secretaria Municipal da Indústria, Comércio, 

Agricultura e Meio Ambiente, e dá outras providências. A Comissão de Pareceres destacou-se 

a favor. O regime de urgência foi aprovado por todos, abordou sobre o projeto o Vereador Vitor 

manifestando-se favorável, salientando que esta suplementação é devido a revisões que foram 

feitas nos maquinários e compras de utensílios utilizados na secretaria. Em seguida o projeto foi 

aprovado. Projeto Nº 45/2017. Dispõe sobre a condução de veículo oficial. A Comissão de 

Pareceres destacou-se a favor. O regime de urgência foi aprovado por todos, abordou sobre o 

projeto o Vereador Jura manifestando-se favorável, destacando que assim com este projeto 

agiliza os serviços prestados à população em geral. Em seguida o projeto foi aprovado. Projeto 

Nº 46/2017. Autoriza o Poder Executivo a firmar convênio de cooperação com os Municípios 

de Getúlio Vargas, Sertão, Floriano Peixoto, Sananduva, Áurea e Centenário, para gestão 

associada de serviços públicos, e dá outras providências. A Comissão de Pareceres destacou-se 



a favor. O regime de urgência foi aprovado por todos, abordou sobre o projeto o vereador Júnior 

colocando que este convênio é importante, beneficiando e ajudando a todos os municípios. Após 

o projeto foi aprovado por todos. Projeto Nº 47/2017 Regula o processo administrativo no 

âmbito da Administração Pública Municipal. A Comissão de Pareceres destacou-se favorável. 

Em votação o regime de urgência foi aprovado, em discussão Júnior colocou que muitas vezes 

as empresas descumprem os processos legais, assim com este regulamento a prefeitura se 

protege e usa o dinheiro de forma correta. Em seguida o projeto foi aprovado. Projeto 

Legislativo Nº 03/2017. Altera, em parte, a Lei Municipal nº 1.356/2017 de 23 de março de 

2017, quanto ao índice de reajuste anual fixado ao subsídio dos vereadores, prefeito, e vice-

prefeito. Abordou sobre o projeto o vereador Rogério colocando que foi apontamento do TCE, 

assim ajustando para a porcentagem legal, evitando novos apontamentos. Em seguida o projeto 

foi aprovado. Projeto Decreto Legislativo Nº 01/2017. Dispõe sobre a apreciação e aprovação 

das Contas do Executivo Municipal referente ao exercício de 2015, de responsabilidade dos 

Gestores Municipais Vanderlei Antônio Simionatto e Ricardo Luiz Montagner, na forma que 

indica e dá outras providências. A Comissão de Orçamento e Tomada de Contas e o Parecer 

Jurídico destacaram-se favoráveis. Não havendo discussão o projeto foi aprovado por todos. Em 

seguida a presidente passou a presidência ao vice e fez uso da Tribuna cumprimentando a todos, 

agradeceu a secretaria de obras pelo melhoramento das estradas, agradeceu também a Assessora 

Júlia pelos trabalhos, convidou para a Conferência da Assistência Social no dia 19 de julho, e a 

festa do colono e motorista no dia 22. Após o vice-presidente Júnior explanou sobre a reunião 

que esteve participando com o IBGE e Sindicato devido ao Senso que estarão realizando nos 

próximos meses. Posteriormente a presidente reassumiu a presidência e comunicou que após o 

termino da sessão haveria reunião com o proprietário da rádio Charrua, também colocou que a 

câmara estaria em recesso do dia 17 de julho à 31 de julho de 2017, agradeceu a presença de 

todos e convocou para a próxima sessão ordinária no dia 09 de agosto de dois mil e dezessete, 

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 doze de julho de dois mil e dezessete. 

ATA Nº 635 DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, DA 7ª LEGISLATURA, REALIZADA 

EM 24 DE JULHO DE 2017. 
Aos vinte e quatro dias do mês de julho de dois mil e dezessete, às dezenove horas a Presidente 

Marli deu início a sessão extraordinária, convocada pelo Executivo, invocando a proteção de 

Deus, saudando a todos os presentes. De imediato a Assessora fez a leitura da Ordem do Dia: 

Ofício Nº 134/2017. Convocação para Sessão Extraordinária. Projeto Nº 48/2017. Autoriza o 

Poder Executivo a conceder auxílio financeiro à AUCS e dá outras providências. A Comissão 

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

Em discussão Júnior colocou que esta ajuda é bem-vinda aos universitários, este repasse será 

feito para auxiliar os universitários que estão indo a Erechim e Passo Fundo devido ao auxílio 

para os que vão até Getúlio já terem recebido no início do ano. Declarou também em se pensar 

uma forma de ajudar também os estudantes que estão fazendo doutorado e que estão morando 

em outras cidades. Marcelo salientou a importância deste projeto, relatando que como é bom 



que a cada ano os auxílios venham aumentando, agradeceu a Administração. Manifestou que 

com educação e conhecimento temos chance de mudar o Brasil para melhor. Em seguida o 

projeto foi aprovado. Após a presidente agradeceu a presença de todos e convocou para a 

próxima sessão ordinária no dia 09 de agosto de dois mil e dezessete, 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 vinte e quatro de 

julho de dois mil e dezessete. 

ATA Nº 636 DA SESSÃO ORDINÁRIA, DA 7ª LEGISLATURA, REALIZADA EM 09 

DE AGOSTO DE 2017. 
Aos nove dias do mês de agosto de dois mil e dezessete, às dezenove horas a Presidente Marli 

deu início a sessão ordinária, invocando a proteção de Deus, saudando a todos os presentes. 

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

aprovadas por unanimidade. Após as inscrições para a Tribuna a Assessora fez a leitura da 

Ordem do Dia: Ofício DG Nº 6620/2017. Comunicado do TCE – RS. Ofício Nº 55/2017. Da 

RGE sobre gastos da Prefeitura com iluminação. Ofício Circular Nº 523/2017. Da Câmara 

Municipal de Vereadores de Canoas. Ofício Nº 120/2017. Da RGE em resposta ao Ofício Nº 

105/2017, encaminhado pelo Executivo e Legislativo sobre melhoramento na rede elétrica e 

fornecimento de energia ao Município. Requerimento de solicitação de espaço na Câmara para 

Convenção do Partido do PMDB. Leitura do Projeto Nº 49/2017. Dispõe sobre o Plano 

Plurianual para o quadriênio de 2018/2021 e dá outras providências. Sendo que este projeto 

ficou em pauta para a próxima sessão. Projeto Nº 44/2017. Altera a redação do artigo 55, da 

Lei Municipal nº 003, de 04 de janeiro de 1993, que dispõe sobre o regime jurídico dos 

servidores públicos do Município, e dá outras providências. A Comissão de Pareceres destacou-

se favorável. Em discussão Júnior colocou que este projeto é para que os servidores compense 

horas que estão faltando sem descontos, sendo de interesse da administração desde que não 

atrapalhe o andamento dos trabalhos. Seguidamente o projeto foi aprovado. Projeto Nº 50/2017. 

Autoriza o Poder Executivo a conceder o uso de imóvel para instalação de empresa do ramo 

industrial, comercial, agrícola, prestação de serviços ou de assistência agropecuária. A 

Comissão de Pareceres destacou-se a favor. O regime de urgência foi aprovado por todos, 

abordou sobre o projeto o Vereador Vitor salientando que esta área já está destinada para a 

empresa Novamilk, parabenizando aos proprietários pelo investimento, assim gerando emprego 

e ICM para o Município. Marcelo manifestou-se favorável, parabenizando aos proprietários 

desta empresa pela coragem em investir, assim gerando emprego e renda, manifestando a sua 

expectativa em aprovar também o incentivo para a construção do pavilhão. Júnior salientou que 

a população pode contar com a administração pública nos investimentos, parabenizou e 

agradeceu aos administradores da empresa pela coragem. Celso parabenizou aos donos da 

empresa pelo investimento. Em seguida o projeto foi aprovado. Projeto Nº 51/2017. Autoriza 

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

o acolhimento institucional em caráter excepcional e temporário de crianças e adolescentes, e 

dá outras providências. A Comissão de Pareceres destacou-se a favor. O regime de urgência foi 

aprovado por todos, abordou sobre o projeto o Vereador Rogério destacando que este é um 



acordo com a Comarca de Tapejara, para ajudar as crianças e adolescentes que necessitam de 

apoio para melhorar as suas vidas. Após o projeto foi aprovado. Projeto Nº 52/2017. Autoriza 

abertura de Crédito Especial para os Encargos Especiais do Município visando a celebração de 

parceria com entidades tradicionalistas, e dá outras providências. A Comissão de Pareceres 

destacou-se favorável. Em votação o regime de urgência foi aprovado, em discussão Jura 

salientou que estamos sendo muito bem representados na parte tradicionalista assim esta 

parceria vem somente à acrescentar. Júnior salientou que este auxilio é voltado para a parte 

artística do CTG, na compra de mantimentos e vestimentas, destacou ao CTG o apoio dos 

Vereadores e da administração. Em seguida o projeto foi aprovado. Projeto Nº 53/2017. 

Autoriza abertura de Crédito Especial para a Secretaria Municipal da Educação, Desporto, 

Cultura e Turismo visando manutenção e desenvolvimento de Educação Infantil, através do 

Programa Dinheiro Direto a Escola - PDDE, e dá outras providências. A Comissão de Pareceres 

destacou-se a favor. O regime de urgência foi aprovado por todos, abordou sobre o projeto o 

Vereador Júnior colocando que este crédito não vem direto para a Escolinha Dentinho de Leite 

devido ela não ter 51 alunos, assim obrigatoriamente vem para a prefeitura sendo após repassada 

para a Escola. Seguidamente o projeto foi aprovado. Projeto Nº 54/2017. Autoriza abertura de 

Crédito Especial visando a restituição ao Ministério das Cidades de saldo de recursos do 

Contrato de repasse nº 366.368-70/2011, com o Ministério das Cidades, e dá outras 

providências. A Comissão de Pareceres destacou-se a favor. O regime de urgência foi aprovado 

por todos, abordou sobre o projeto o Vereador Marcelo destacando que este é um projeto de 

devolução onde foi retido o valor devido ao mal desenvolvimento da obra feito pela empresa, 

assim tendo que ser devolvido ao Ministério das Cidades. Após o projeto foi aprovado. Projeto 

Decreto Legislativo Nº 02/2017. Dispõe sobre a apreciação e aprovação das Contas do 

Executivo Municipal referente ao exercício de 2014, de responsabilidade dos Gestores 

Municipais Vanderlei Antônio Simionatto e Ricardo Luiz Montagner, na forma que indica e dá 

outras providências. A Comissão de Orçamento e Tomada de Contas e o Parecer Jurídico 

destacaram-se favoráveis. Em discussão Marcelo colocou que todos os Prefeitos Municipais 

esperam esta aprovação, sendo que da Gestão passada está faltando somente as contas do ano 

de 2016. Manifestou-se favorável. Seguidamente o projeto decreto foi aprovado por 

unanimidade. Após a presidente passou a presidência ao vice e fez uso da Tribuna 

cumprimentando a todos, agradeceu aos organizadores e colaboradores da Festa do Dia do 

Colono e Motorista, em especial a empresa Oleoplan. Convidou para a festa no domingo dia 13 

na Comunidade de Linha das Pedras Baixa, e no dia 20 na Comunidade de São Roque. 

Parabenizou a todos os pais pela passagem do seu dia. Posteriormente a presidente reassumiu a 

presidência e parabenizou ao Vereado Celso pelo seu aniversário no dia 17 de agosto e ao 

Prefeito Municipal no dia 16 de agosto, pediu aos vereadores que permanecessem após o 

termino da sessão para uma breve explanação do Instituto Brasileiro de Capacitação Pública 

sobre cursos a serem realizados, agradeceu a presença de todos e convocou para a próxima 

sessão ordinária no dia 23 de agosto de dois mil e dezessete, 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 nove de agosto de dois 

mil e dezessete. 



ATA Nº 637 DA SESSÃO ORDINÁRIA, DA 7ª LEGISLATURA, REALIZADA EM 23 

DE AGOSTO DE 2017. 
Aos vinte e três dias do mês de agosto de dois mil e dezessete, às dezenove horas a Presidente 

Marli deu início a sessão ordinária, invocando a proteção de Deus, saudando a todos os 

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

unanimidade. Após as inscrições para a Tribuna a Assessora fez a leitura da Ordem do Dia: 

Circular Nº 110/2017. Seminário das FRENCOOP’s municipais gaúchas. Projeto Nº 49/2017. 

Dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2018/2021 e dá outras providências. A 

Comissão de Orçamento e Tomada de Contas destacou-se favorável. Em discussão Rogério 

colocou que este projeto é bastante amplo e que ao longo dos anos com a aprovação da Câmara 

poderá ser mudado os recursos e o destinos dos mesmos. Marcelo destacou que é uma projeção 

para os próximos 4 anos, questionando alguns itens que não estão projetados os valores para o 

ano de 2021 na área da educação, também questionou a conclusão do ginásio no Comunidade 

Indígena, e a construção da Capela Mortuária pedindo para que se possível fosse antecipado 

estas construções para anos anteriores.  Júnior salientou que seria bom antecipar estas 

conclusões e construções, mas que foi elaborado em cima das arrecadações do Município, 

declarou também que a conclusão do ginásio na Reserva Indígena está baseado através de 

emenda que está para ser concluída. Pediu para que os vereadores mais antigos orientem e 

auxiliem os mais novos diante destes tipos de projetos. Marli complementou que não foi 

projetado o valor em 2021 na educação devido terem mudanças futuramente na Lei, que uma 

certa quantia de dinheiro que era destinada a Fundos irá ficar no Município, conforme 

explicações do Secretário da Educação. Ari colocou que analisando o PPA observou que uma 

parte do ICM ecológico é destinada para a reserva e indagou o motivo que não se usa este valor 

a fim de terminar o ginásio assim concluindo a construção o quanto antes. Marcelo 

complementou as palavras do Vereador Ari em se fechar o ginásio com o valor arrecadado do 

ICM ecológico, pediu para ser revisto alguns itens e ser antecipado algumas construções. 

Seguidamente o projeto foi aprovado. Projeto Nº 55/2017. Autoriza abertura de Crédito 

Especial visando a restituição ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento de saldo 

de recurso do Contrato de Repasse nº 832540/1032.924-35/2016, e dá outras providências. A 

Comissão de Pareceres destacou-se a favor. O regime de urgência foi aprovado por todos, 

abordou sobre o projeto o Vereador Vitor salientando que o Município não pode gerar lucros e 

diante dos rendimentos bancários das emendas recebidas terá que ser devolvido este valor. Em 

seguida o projeto foi aprovado. Projeto Nº 56/2017. Autoriza abertura de Crédito Suplementar 

para o Gabinete do Prefeito Municipal, e dá outras providências. A Comissão de Pareceres 

destacou-se a favor. O regime de urgência foi aprovado por todos, abordou sobre o projeto o 

Vereador Júnior salientando que este valor será destinado para a realização do baile da escolha 

das soberanas com mantimentos e demais necessidades para elaboração. Após o projeto foi 

aprovado. Projeto Nº 57/2017. Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar convênio para 

prestação de mútua colaboração com o Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, e dá 

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

urgência foi aprovado, em discussão Rogério salientou que é uma ajuda que o município está 

dando ao Cartório Eleitoral para realização da próxima eleição. Em seguida o projeto foi 



aprovado. Projeto Nº 58/2017. Autoriza concessão de incentivo ao Produtor Rural Ilmo Valdir 

Runtzel, diante de investimentos em agroindústria, e dá outras providências. A Comissão de 

Pareceres destacou-se a favor. Abordou sobre o projeto o Vereador Jura colocando que este é 

um incentivo que a prefeitura está dando para uma família assim gerando lucro e alavancando 

sua renda. Seguidamente o projeto foi aprovado. Projeto Nº 59/2017. Autoriza concessão de 

incentivo ao Produtor Rural Renaldo Vilde, diante de investimentos em atividade leiteira, e dá 

outras providências. A Comissão de Pareceres destacou-se a favor. Abordou sobre o projeto o 

Vereador Júnior colocando a sua satisfação em votar um projeto de incentivo em meio à crise, 

destacando que em conversa com o produtor o mesmo colocou que sua ideia é investir ainda 

mais na propriedade. Ari colocou-se favorável ao projeto, mas destacou sua tristeza em 

conversar com o prefeito onde este disse que não poderia ajuda-lo com incentivo na sua 

construção. Vitor colocou que são necessários três orçamentos onde o de menor valor ganhará 

a construção e assim o produtor ganhará o incentivo. Ari então indagou o motivo pelo qual o 

prefeito não o orientou por onde começar. Rogério colocou que também construiu uma garagem 

e não ganhou auxilio devido não armazenar alimento nela, somente maquinários. Após o projeto 

foi aprovado. Projeto Nº 60/2017. Autoriza concessão de incentivo ao Produtor Rural Ilvano 

José Caldatto, diante de investimentos em atividade leiteira, e dá outras providências. A 

Comissão de Pareceres destacou-se a favor. Abordou sobre o projeto o Vereador Marcelo 

parabenizando o produtor mas argumentou o motivo que o poder executivo cobrará o valor gasto 

com a escavação, onde o produtor investirá no município gerando renda. Ari colocou a sua 

indignação perante a atitude do prefeito a seu pedido de auxílio para a construção de seu 

armazém. Em seguida o projeto foi aprovado. Projeto Nº 61/2017. Autoriza concessão de 

incentivo ao Produtor Rural Valdir Martinello, diante de investimentos em atividade leiteira, e 

dá outras providências. A Comissão de Pareceres destacou-se a favor. Abordou sobre o projeto 

o Vereador Jura destacando que este produtor construirá um pavilhão para armazenagem de 

alimento assim melhorando a alimentação do seu rebanho. Vitor parabenizou as quatro famílias 

que investiram em suas propriedades, bem como a administração pela quantidade de incentivos. 

Colocou que está construindo em sua propriedade e a prefeitura ajudou com a terraplanagem, e 

que abriu mão do incentivo da construção. Marcelo colocou que é injusto ser cobrado a 

terraplanagem para uma pessoa que está investindo e ganhando auxilio da prefeitura, sendo o 

mínimo que a prefeitura pode auxiliar. Seguidamente o projeto foi aprovado. Após a presidente 

passou a presidência ao vice e fez uso da Tribuna cumprimentando a todos, agradeceu e 

parabenizou a secretaria de obras pelos trabalhos realizados na Comunidade de São Roque, 

declarando sua revolta as reclamações sobre os contratempos que ocorreram nesta obra. 

Parabenizou a administração pelos incentivos, e as famílias pela coragem em investir. 

Complementou sobre o projeto 49 e as suas projeções. Posteriormente a presidente reassumiu a 

presidência e parabenizou ao Suplente de Vereador Antônio José Paiano pelo seu aniversário 

no dia 29 de agosto e agradeceu a presença de todos e convocou para a próxima sessão ordinária 

no dia 05 de setembro de dois mil e dezessete, terça-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 vinte e três de agosto de dois mil e 

dezessete. 



ATA Nº 638 DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, DA 7ª LEGISLATURA, REALIZADA 

EM 01 DE SETEMBRO DE 2017. 

Ao primeiro dia do mês de setembro de dois mil e dezessete, às treze horas a Presidente Marli 

deu início a sessão extraordinária convocada pelo Executivo, invocando a proteção de Deus, 

saudando a todos os presentes, destacando a ausência dos Vereadores Marcelo, Ari e Jura. De 

imediato a Assessora fez a leitura da Ordem do Dia: Oficio Nº 166/2017. Convocação do 

Executivo para a Sessão Extraordinária. Projeto Nº 62/2017. Autoriza o Poder Executivo a 

firmar convênio com o Município de Tapejara e dá outras providências. A Comissão de 

Pareceres se destacou favorável, em discussão Júnior salientou que já passou pela câmara a 

abertura de crédito para a criação da casa lar, e hoje este autoriza o convênio para melhorar a 

vida das crianças que estão expostas a qualquer eventualidade. Após o projeto foi aprovado. Em 

seguida a Presidente agradeceu a presença de todos e convocou para a próxima sessão ordinária 

no dia 05 de setembro de dois mil e dezessete, terça-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 primeiro de setembro de dois mil e 

dezessete. 

 

ATA Nº 639 DA SESSÃO ORDINÁRIA, DA 7ª LEGISLATURA, REALIZADA EM 12 

DE SETEMBRO DE 2017. 

Aos doze dias do mês de setembro de dois mil e dezessete, às dezenove horas a Presidente Marli 

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

destacando a ausência dos Vereadores Jacó e Ari. Feita a leitura das atas da sessão ordinária e 

extraordinária anteriores, as mesmas foram aprovadas por unanimidade. Após as inscrições para 

a Tribuna a Assessora fez a leitura da Ordem do Dia: Projeto Nº 63/2017. Autoriza o Poder 

Executivo Municipal a firmar Convênio de Adesão e Cooperação Técnica com o Município de 

Erechim, sede do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador da Região do Alto Uruguai, 

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

de urgência foi aprovado por todos, em discussão Rogério colocou que este projeto é importante 

assim realizando palestras e exames para pessoas com problemas de saúde decorrentes de 

trabalho e de forma gratuita. Seguidamente o projeto foi aprovado. Após a presidente convocou 

o Vereador Júnior para fazer uso da Tribuna saudando a todos, destacando o amparo da 

administração aos indígenas tanto no alojamento como em achar uma forma de solucionar os 

problemas enfrentados por eles. Salientou a sua indignação quanto a denúncia que houve no 

obra do Ilvano Caldatto, deixando o seu pedido a população para pensarem para frente e não 

tentarem atrapalhar as pessoas que querem investir no Município. Celso saudou a todos, se 

manifestou em questão a denúncia, deixando dito que os vereadores da oposição estão dispostos 

a ajudar alavancar o município e que não vem da parte deles está denúncia. Júnior frisou que 

não citou partidos e nomes, pediu para que esta pessoa venha até ele para conversar, e pare de 

atrapalhar quem quer trabalhar. Celso colocou que o partido do PMDB está ajudando o 

Município, e nunca pensou em atrapalhar a administração e quem investe no município. Marcelo 

cumprimentou a todos, colocou ser favorável a todos os projetos de incentivo, pedindo para não 



fazer julgamento sem saber quem foi que fez a denúncia. Júnior voltou a frisar que não citou 

nomes e partidos. Celso salientou que algumas pessoas gostam de criticar, mas que seu partido 

está ajudando a administração. Posteriormente a presidente reforçou o convite para o curso do 

IBCP e agradeceu a presença de todos, convocou para a próxima sessão ordinária no dia 27 de 

setembro de dois mil e dezessete, 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 doze de setembro de dois mil e dezessete. 

ATA Nº 640 DA SESSÃO ORDINÁRIA, DA 7ª LEGISLATURA, REALIZADA EM 26 

DE SETEMBRO DE 2017. 
Aos vinte e seis dias do mês de setembro de dois mil e dezessete, às dezenove horas a Presidente 

Marli deu início a sessão ordinária, invocando a proteção de Deus, saudando a todos os 

presentes, em especial os Vereadores do Município de Estação e destacou a ausência do 

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

unanimidade. Após as inscrições para a Tribuna a Assessora fez a leitura da Ordem do Dia: 

Projeto Nº 64/2017. Altera a redação do artigo 20, da Lei Municipal nº 258, de 22 de dezembro 

de 1999, prevendo novas regras sobre o local de incidência do Imposto Sobre Serviços de 

Qualquer Natureza e altera a Lista de Serviços anexa à Lei Complementar nº 157, de 29 de 

dezembro de 2016, que alterou a Lei Complementar nº 116/2003, alterando os subitens 1.03, 

1.04, 7.16, 11.02, 13.05, 14.05, 16.01, 25.02, e incluindo os subitens 1.09, 6.06, 14.14, 16.02, 

17.25, 25.05 que definem novos serviços sujeitos à tributação do Imposto Sobre Serviços de 

Qualquer Natureza – ISSQN, conforme o Anexo desta Lei. A Comissão de Orçamento e 

Tomada de Contas destacou-se favorável. Em votação o regime de urgência foi aprovado por 

todos, em discussão Vitor declarou que é uma adequação da Lei assim a arrecadação deste 

imposto ficará no Município e ajudará no seu desenvolvimento. Seguidamente o projeto foi 

aprovado. Projeto Nº 65/2017. Dispõe sobre a instituição do Programa de Prorrogação da 

Licença-Maternidade e dá outras providências. A Comissão de Pareceres destacou-se favorável. 

Em discussão Marcelo agradeceu ao prefeito pelo projeto, e a Vereadora Nega pela indicação 

no início do ano, destacando que não terá muito impacto financeiro para o Município. Júnior 

parabenizou a Vereadora Nega pela indicação, salientando o quanto a administração está 

preocupada com o Município e não com questões políticas. Em seguida o projeto foi aprovado 

por unanimidade. Projeto Nº 66/2017. Autoriza a abertura de crédito especial para a Secretaria 

Municipal da Saúde e Assistência Social e dá outras providências. A Comissão de Pareceres 

destacou-se favorável, abordou sobre o projeto o Vereador Júnior colocando que este repasse é 

para reformar o Posto de Saúde da Reserva Indígena dando acessibilidade e também será 

utilizado na compra de materiais e mantimentos de utilidade do Posto. Ato contínuo o projeto 

foi aprovado. Após a presidente convocou o Vereador Júnior para fazer uso da Tribuna 

saudando a todos em especial aos Vereadores de Estação, pronunciou sobre os conflitos 

indígenas no Município e as medidas que estão sendo tomadas, também pediu para o Poder 

Executivo quanto a instalação de lombadas na rua Otacílio Franklin da Silva devido ao trafego 

de veículos e de crianças. Colocou também sobre o vale alimentação e algumas mudanças a 

serem tomadas. Sem demora Marcelo também fez uso da Tribuna cumprimentando a todos, 



agradecendo a presença dos vereadores de Estação, e a presidente pelo curso que destinou aos 

vereadores. Salientou sobre as denúncias, sobre uma emenda do Deputado Perondi de 2 

caroções agrícolas e 2 esparramadores de calcário, e sobre os conflitos indígenas do Município. 

Questionou o policiamento no colégio durante o período que teria aula. Logo após Vitor saudou 

a todos, destacou os conflitos indígenas, o policiamento das escolas, também sobre a indicação 

da Vereadora Nega. Em seguida a Presidente passou a presidência e fez uso da Tribuna 

saudando a todos, agradeceu ao Presidente do Legislativo de Estação Vereador Plinio pelo 

convite e pelo espaço cedido para o curso que foi realizado na semana anterior. Parabenizou a 

indicação da Vereadora Nega, convidou para a festa na Matriz no dia 1° de outubro com crisma 

e renovação dos ministros. Posteriormente a presidente reassumiu a presidência e parabenizou 

a Vereadora licenciada Nilva pela passagem do seu aniversário no dia 23 de setembro, convidou 

para audiência pública de elaboração da LDO no dia 28 de setembro às 13:30 horas na Câmara 

de Vereadores. E agradeceu a presença de todos, convocou para a próxima sessão ordinária no 

dia 11 de outubro de dois mil e dezessete, 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 vinte e seis de setembro de dois mil e 

dezessete. 

 

ATA Nº 641 DA SESSÃO ORDINÁRIA, DA 7ª LEGISLATURA, REALIZADA EM 11 

DE OUTUBRO DE 2017. 
Aos onze dias do mês de outubro do corrente ano, às dezenove horas a Presidente Marli deu 

início a sessão ordinária, invocando a proteção de Deus, saudando a todos os presentes e 

destacando a ausência do Vereador Jacó. Feita a leitura da ata da sessão ordinária anterior, a 

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

leitura da Ordem do Dia: Projeto Nº 67/2017. Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o 

exercício financeiro de 2018. Sendo que este projeto ficou em pauta para maiores 

esclarecimentos. Projeto Nº 68/2017. Autoriza a abertura de crédito suplementar para a 

Secretaria da Indústria, Comércio, Agricultura e Meio Ambiente, visando o apoio a agricultura 

familiar, a manutenção da patrulha agrícola e a concessão de auxílio financeiro a pessoas físicas, 

no Programa de Incentivo à Bacia Leiteira, e dá outras providências. A Comissão de Pareceres 

destacou-se favorável. Discutiu o projeto o Vereador Vitor colocando que este crédito será 

usado na compra das vacinas da febre aftosa que serão distribuídas no município e no auxílio a 

bacia leiteira. Em seguida o projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto Nº 69/2017. 

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

visando a elaboração do Plano Municipal Integrado de Saneamento Básico, Abastecimento de 

Agua e Esgoto Sanitário, Controle de Aguas Pluviais e Gestão de Resíduos Sólidos, e dá outras 

providências. A Comissão de Pareceres destacou-se favorável, abordou sobre o projeto o 

Vereador Júnior salientando que foi um pedido do Ministério Público que seja feito a revisão e 

adequação do saneamento básico, sendo contratado uma nova empresa para avaliação do 

mesmo. Ato contínuo o projeto foi aprovado. Projeto Nº 70/2017. Autoriza a concessão de 

incentivo para o produtor rural Fábio Marcelo Lamb, diante de investimentos em atividade 



leiteira. A Comissão de Pareceres destacou-se favorável. Em discussão Rogério colocou que 

este auxílio será dado para uma pessoa corajosa, que pensa em ficar no Município assim 

ajudando no seu crescimento. Em seguida o projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto Nº 

71/2017. Autoriza a concessão de incentivo para o produtor rural Mauro Antônio Terres 

Ambrosi, diante de investimentos em atividade leiteira. A Comissão de Pareceres destacou-se 

favorável. Em discussão Jura colocou que esta pessoa irá investir na sua propriedade assim 

melhorando sua renda familiar. Marcelo destacou como é bom aprovar projetos de incentivo, 

frisou ser contrário a cobranças de horas de máquinas nos incentivos como o que foi destinado 

ao Ilvano Caldatto. Celso destacou sua honra e seu orgulho em votar projetos de incentivos 

assim mantendo famílias no município. Júnior salientou que as cobranças que foram feitas são 

devidas a denúncias e não porque a administração está querendo mas sim porque o Tribunal 

apontou, e a administração estará adequando a lei para que possa melhorar o atendimento à 

população de Charrua. Marcelo colocou que devesse incentivar mais a população e adequar à 

lei para beneficiar as pessoas com horas de máquinas, sabendo-se que tem pessoas que são 

contrárias aos incentivos. Em seguida o projeto foi aprovado por unanimidade. Posteriormente 

a presidente convidou para a festa na comunidade de Linha das Pedras Alta no dia 12 de outubro, 

agradeceu a presença de todos, convocou para a próxima sessão ordinária no dia 25 de outubro 

de dois mil e dezessete, quarta-feira, às vinte 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 outubro de dois mil e dezessete. 

ATA Nº 642 DA SESSÃO ORDINÁRIA, DA 7ª LEGISLATURA, REALIZADA EM 25 

DE OUTUBRO DE 2017. 

Aos vinte e cinco dias do mês de outubro do corrente ano, às vinte horas a Presidente Marli deu 

início a sessão ordinária, invocando a proteção de Deus, saudando a todos os presentes e 

destacando a ausência do Vereador Jacó. Feita a leitura da ata da sessão ordinária anterior, a 

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

leitura da Ordem do Dia: Convite da Paróquia Evangélica Luterana São João de Charrua para o 

Culto em comemoração aos 500 anos da Reforma Luterana. Convite da 157ª Junta de Serviço 

Militar para Cerimônia de Juramento à Bandeira e Dispensa de Incorporação dos jovens 

alistados. Projeto Nº 67/2017. Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício 

financeiro de 2018. A Comissão de Orçamento e Tomada de Contas manifestou-se favorável. 

Discutiu o projeto o vereador Rogério destacando que este projeto foi elaborado por pessoas 

que entendem, sabendo-se que após se necessário a câmara poderá alterar os destinos dos 

recursos. Após o projeto foi aprovado. Projeto Nº 73/2017. Autoriza a abertura de crédito 

suplementar para as Secretarias Municipais da Indústria, Comércio, Agricultura e Meio 

ambiente e de Obras e Viação, visando aquisição de equipamentos para a patrulha agrícola e 

execução de redes 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 Vitor 

destacou que estes créditos serão destinados na compra de duas enciladeiras novas, e na rede de 

agua da cidade alta para baixa assim após também conseguindo instalar a iluminação no trecho. 

Seguidamente o projeto foi aprovado. Projeto Nº 72/2017. Altera a redação do artigo 100, da 



Lei Municipal Nº 003, de 04 de janeiro de 1993, que dispõe sobre o regime jurídico dos 

servidores públicos do município, e dá outras providências. A Comissão de pareceres 

manifestou-se favorável, em discussão Júnior colocou que há cargos que são difíceis a reposição 

de funcionários durante as férias dos servidores assim o funcionário poderá tirar em duas etapas. 

Em seguida o projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto Legislativo Nº 04/2017. Dispõe 

sobre a instituição do Programa de Prorrogação da Licença-maternidade no âmbito do Poder 

Legislativo, e dá outras providências. Abordou sobre o projeto o Vereador Marcelo salientando 

que o Poder público vem a ganhar com isso assim como a servidora, ajudando também na saúde 

da criança. Ato contínuo o projeto foi aprovado. Posteriormente a presidente convidou para o 

Jantar baile do Município e escolha das Soberanas no dia 28 de outubro e agradeceu a presença 

de todos, convocou para a próxima sessão ordinária no dia 08 de novembro de dois mil e 

dezessete, quarta-feira, às vinte 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 cinco de outubro de dois mil e dezessete. 

ATA Nº 643 DA SESSÃO ORDINÁRIA, DA 7ª LEGISLATURA, REALIZADA EM 08 

DE NOVEMBRO DE 2017. 
Aos oito dias do mês de novembro do corrente ano, às vinte horas a Presidente Marli deu início 

a sessão ordinária, invocando a proteção de Deus, saudando a todos os presentes. De imediato 

a Presidente declarou que em virtude da licença dos Vereadores Jacó, Marcelo e Ari durante o 

mês de novembro, assumiram os suplentes Antônio, Eliana e Avelino, sendo assim o Líder de 

Bancada da Coligação Charrua no Caminho Certo, será exercida pela vereadora Eliana. 

Considerando também que o suplente Antônio não se fez presente no sessão solene, a presidente 

fez a sua posse, onde este fez seu juramento e foi declarado empossado. Dando continuidade 

aos trabalhos foi feita a leitura da ata da sessão ordinária anterior, a mesma foi aprovada por 

unanimidade. Após as inscrições para a Tribuna, a Presidente comunicou que o Vereador Júnior 

informou a Mesa que iria se abster em discutir e votar o projeto Nº 77/2017. Em seguida a 

Assessora iniciou a leitura da Ordem do Dia: Projeto Nº 74/2017. Autoriza a abertura de crédito 

especial para a Secretaria da Saúde e Assistência Social, visando o pagamento de contratações 

por tempo determinado e vencimentos e vantagens fixas, nas ações estruturantes de vigilância 

sanitária, e dá outras providências. A Comissão de pareceres manifestou-se favorável. Em 

votação o regime de urgência foi aprovado por unanimidade. Discutiu o projeto o Vereador 

Júnior colocando que esta abertura será usada do superávit do ano anterior assim mantendo os 

salários dos funcionários da vigilância sanitária em dia. Após o projeto foi aprovado. Projeto 

Nº 75/2017. Autoriza a abertura de crédito especial para a Secretaria da Saúde e Assistência 

Social, visando o pagamento de vencimentos e vantagens fixas, na atenção básica em saúde, e 

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

de urgência foi aprovado por todos, em discussão Rogério salientou que este valor foi 

arrecadado a mais e este projeto é para libera-lo sendo usado para pagamento de salário dos 

funcionários. Seguidamente o projeto foi aprovado. Projeto Nº 76/2017. Autoriza a contratação 

emergencial de vigilante, para atender necessidades excepcionais e temporárias, e dá outras 

providências. A Comissão de pareceres manifestou-se favorável, em votação o regime de 



urgência foi aprovado. Em discussão Jura colocou que será contratado este funcionário para 

substituir os atuais no momento de suas férias. Em seguida o projeto foi aprovado por 

unanimidade. Projeto Nº 77/2017. Autoriza a concessão de incentivo para o produtor rural Jean 

Marcelo Fontana, diante de investimentos em atividade agropecuária. A Comissão de Pareceres 

destacou-se a favor, abordou sobre o projeto o Vereador Vitor salientando que seria mais um 

meio dos produtores entregarem os seus produtos no município, destacando também que é a 

maior empresa do Município que emprega funcionários e gera ICM. Celso parabenizou a família 

por este investimento no município e destacou seu orgulho em votar este projeto. Ato contínuo 

o projeto foi aprovado. Projeto Nº 78/2017. Institui o Programa Cidade em Ação, que visa a 

construção de passeios públicos, e dá outras providências. A Comissão de pareceres manifestou-

se favorável. Em discussão Júnior colocou que este projeto ajuda no embelezamento da cidade 

e da frente das casas, transformando-as ainda mais acolhedoras, sendo este apenas o primeiro 

passo para mudar a cidade para melhor. Nega complementou que deveria ser padronizado os 

passeios, pois alguns não estão obedecendo as normas quanto aos metros. Em seguida o projeto 

foi aprovado por unanimidade. Após fez uso da Tribuna o Vereador Celso saudando a todos, 

complementando o projeto 78 sobre a padronização dos passeios, parabenizou a administração, 

as candidatas, as novas soberanas pelo baile do Município. E agradeceu as antigas soberanas 

pela dedicação nos anos em que assumiram. Agradeceu também ao prefeito pelo convite para ir 

a Brasília. Em seguida Nega cumprimentou a todos, parabenizou a família Fontana pela 

coragem em investir tão grande no Município, parabenizou a administração e aos cavaleiros 

pelo Baile do Município, agradeceu a antiga corte das soberanas pelos anos que se dedicaram, 

e deu a ideia de fazer a escolha a cada dois anos, desejou sucesso a nova corte que assumiu. 

Pediu para a presidente que veja quanto ao vale alimentação, a possibilidade de aumento, e 

finalizando agradeceu o Vereador Marcelo pelo cedência do mês. Em seguida a presidente 

passou a presidência e fez uso da tribuna saudando a todos, parabenizando a família Fontana 

pelo investimento, agradeceu as antigas soberanas pelo trabalho que fizeram nestes anos, e 

parabenizou a nova corte que assumiu. Explicou sobre a possibilidade do aumento do vale 

alimentação, e também sobre as redes de agua e os passeios e agradeceu a todos os organizadores 

do Baile do Município pelo sucesso que foi. Posteriormente a presidente reassumiu a presidência 

e parabenizou o Vereador Avelino pela passagem do seu aniversário no último dia 03 de 

novembro e agradeceu a presença de todos, convocou para a próxima sessão ordinária no dia 22 

de novembro de dois mil e dezessete, quarta-feira, às vinte 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 novembro de dois mil e dezessete. 

ATA Nº 644 DA SESSÃO ORDINÁRIA, DA 7ª LEGISLATURA, REALIZADA EM 22 

DE NOVEMBRO DE 2017. 

Aos vinte e dois dias do mês de novembro do corrente ano, às vinte horas a Presidente Marli 

deu início a sessão ordinária, invocando a proteção de Deus, saudando a todos os presentes. 

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

as inscrições para a Tribuna, a Assessora iniciou a leitura da Ordem do Dia: Projeto Nº 79/2017. 

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



2018.  Após a leitura o projeto foi encaminhado para a Comissão de Orçamento e Tomada de 

Contas.  Em seguida fez uso da Tribuna a Vereadora Nega saudando a todos, agradeceu ao 

Prefeito Municipal por ter atendido a sua indicação, e colocou sobre as de mais indicações que 

elaborou no mês de abril que ainda não foram atendidas. Pediu para a Secretaria de Obras para 

melhor manutenção e cuidados com os maquinários, finalizando agradeceu ao Vereador 

Marcelo pela cedência do mês. Posteriormente a presidente convidou para o Baile da Terceira 

Idade no dia 25 de novembro bem como para a Festa na Comunidade de Linha Perondi no dia 

26 e para o sorteio da Campanha Troca Notas 2017 no dia 06 após o término da sessão e 

parabenizou a Secretária Dainara pela passagem do seu aniversário no dia 24 de novembro. 

Agradeceu a presença de todos, convocou para a próxima sessão ordinária no dia 06 de 

dezembro de dois mil e dezessete, quarta-feira, às vinte 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 dois de novembro de dois mil e dezessete. 

ATA Nº 645 DA SESSÃO ORDINÁRIA, DA 7ª LEGISLATURA, REALIZADA EM 06 

DE DEZEMBRO DE 2017. 

Aos seis dias do mês de dezembro do corrente ano, às vinte horas a Presidente Marli deu início 

a sessão ordinária, invocando a proteção de Deus, saudando a todos os presentes. Feita a leitura 

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

para a Tribuna, a Assessora iniciou a leitura da Ordem do Dia: Projeto Nº 79/2017. Estima a 

receita e fixa a despesa do Município de Charrua/RS para o exercício financeiro de 2018. Foi 

dispensada a leitura da mensagem.  A Comissão de Orçamento e Tomada de Contas manifestou-

se favorável. Em discussão Rogério colocou que este projeto foi elaborado da melhor maneira 

para melhor atendimento à população. Em seguida o projeto foi aprovado por unanimidade. 

Projeto Nº 80/2017. Autoriza a contratação emergencial de técnico em enfermagem e 

tesoureiro, para atender necessidades excepcionais e temporárias e dá outras providências. A 

comissão de pareceres manifestou-se a favor. O regime de urgência foi aprovado por todos, em 

discussão Júnior salientou que o técnico em enfermagem é devido a enfermeira ter feito 

procedimentos de saúde e o tesoureiro é para substituir a atual afastada devido a processos de 

averiguação a fatos ilícitos ocorridos na tesouraria do Município, sendo que tais contratações 

serão feitas a partir de janeiro. Seguidamente o projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto 

Nº 82/2017. Autoriza assinatura de acordo de cooperação técnica, com a Universidade Federal 

da Fronteira Sul e dá outras providências. A comissão de pareceres manifestou-se favorável, em 

votação o regime de urgência foi aprovado, em discussão Vitor colocou que este é um convênio 

sem custo que profissionaliza ainda mais os professores, sendo este por adesão. Posteriormente 

o projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto Nº 81/2017. Autoriza a concessão de 

ressarcimento de valores para construção e reformas de unidades habitacionais para pessoas 

carentes, com recursos do fundo Municipal de Habitação e Saneamento. A comissão de 

pareceres destacou-se favorável. Em discussão Vitor salientou que em conversa com o prefeito 

este colocou que futuramente será alterada a lei para ajudar a todas as famílias do município, 

para que possam dar um incentivo para ficarem no meio rural. Em votação o projeto foi 

aprovado por unanimidade. Seguidamente a Assessora fez a leitura de dois Pedidos de 



informação feitos pela Bancada do PMDB, solicitando informações sobre as planilhas de bordo 

de todos os veículos e maquinas da frota do Município e o estado em que estes se encontram, e 

também sobre os supostos desvios de recursos públicos do erário municipal, sobre o montante 

em dinheiro, a forma como ocorreu e as providências adotadas até no momento. Finda Ordem 

do Dia fez uso da Tribuna o Vereador Marcelo saudando a todos, deu as boas-vindas ao suplente 

Antônio, e agradeceu a emenda do Deputado Darcísio Perondi, falou sobre o projeto 81 

parabenizando ao prefeito pelos auxílios. Júnior saudou a todos, agradeceu ao Deputado 

Darcísio Perondi pela emenda, destacou sobre os pedidos de informação da Bancada do PMDB, 

convidou para a Carreata do Grêmio no domingo dia 10 de dezembro com janta após por adesão. 

Em seguida a Assessora convidou para o Fórum Regional de Vereadores do Alto Uruguai, e 

posteriormente a presidente convidou para o sorteio da Campanha Troca Notas após o término 

da Sessão, bem como para a abertura do Natal no dia 14 de dezembro, para o Jantar Baile na 

Comunidade de São Roque no dia 09 e para a festa na Comunidade de São Valentim no dia 17 

de dezembro e convocou para a próxima sessão ordinária no dia 20 de dezembro de dois mil e 

dezessete, quarta-feira, às vinte horas e agradeceu a presença de todos encerrando a sessão. Não 

havendo mais nada a declarar, foi lavrada a presente ata que após lida e discutida será assinada 

pelos vereadores presentes. Sala de Sessões em seis de dezembro de dois mil e dezessete. 

ATA Nº 646 DA SESSÃO ORDINÁRIA, DA 7ª LEGISLATURA, REALIZADA EM 20 

DE DEZEMBRO DE 2017. 

Aos vinte dias do mês de dezembro do corrente ano, às vinte horas a Presidente Marli deu início 

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

ausência do Vereador Antônio. Feita a leitura da ata da sessão ordinária anterior, a mesma foi 

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

Ordem do Dia: Requerimento de Jaqueline Dametto pedindo cópia de ata ou gravação das 

sessões que aprovaram os projetos de lei que se transformaram nas Leis Municipais de nº 649, 

689, e 756. Projeto Nº 83/2017. Institui o Programa AgroForça visando o fomento de produção 

agropecuária, e dá outras providências.  A Comissão de pareceres manifestou-se favorável. Em 

discussão Vitor salientou que como houve muitas denúncias o executivo teve que adequar à lei 

para servir melhor a população assim fazendo o que foi prometido em campanha. Celso colocou 

que torce para que tudo dê certo na administração e o município vá para frente. Júnior colocou 

que são pessoas infelizes que fazem as denúncias assim atrapalhando os trabalhos da 

administração, adequando está lei será possível fazer os trabalhos, cobrando um pouco do 

munícipe, mas aplicando de outras formas no município. Em seguida o projeto foi aprovado por 

unanimidade. Projeto Nº 84/2017. Revoga e altera os artigos da Lei Municipal Nº 003, de 04 

de janeiro de 1993, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos do Município, e 

dá outras providências. A comissão de pareceres manifestou-se a favor. Em discussão Júnior 

colocou que adequando a lei os servidores terão mais claramente como interpretá-la a seu 

benefício, assim tendo mais direitos. Seguidamente o projeto foi aprovado por unanimidade. 

Projeto Nº 85/2017. Altera os artigos 2º, 4º, 5º e 8º, 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 manifestou-se a favor. Em discussão Rogério salientou que desde que 



foi implantado o vale não houve aumento e alterando a lei os servidores que tiverem atestados 

médicos não perderão mais o vale como antes acontecia. Em seguida o projeto foi aprovado por 

unanimidade. Projeto Nº 86/2017. Prorroga a autorização para a contratação emergencial que 

se trata a Lei Municipal Nº 1.171, de 12 de janeiro de 2017.  A comissão de pareceres 

manifestou-se a favor. Em discussão Jura colocou que esta será somente uma renovação de 

contrato de operário para continuar com as limpezas e de fiscal sanitário e ambiental. 

Seguidamente o projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto Legislativo Nº 05/2017. Altera 

os artigos 2º, 4º, 5º e 8º, da Lei Municipal Nº 1.255, de 21 de maio de 2015, que regulamenta o 

vale alimentação, no âmbito do Poder Legislativo, e dá outras providências. Em discussão Júnior 

salientou que é um bom aumento pelo tempo que o vale alimentação está implantado, assim 

ajudando um pouco mais o funcionário nas despesas das suas casas. Após o projeto foi aprovado 

por unanimidade. Finda Ordem do Dia a Presidente comunicou que recebeu a Carta de renúncia 

da Mesa Diretora, no qual a Assessora fez a leitura da mesma, e em seguida passou-se para a 

Eleição dá mesma, suspendendo-se a presente sessão, pelo período de dez minutos, para que 

fosse realizada inscrições de chapas. Reabertos os trabalhos, a Presidente interina declarou a 

inscrição de somente uma Chapa, composta da seguinte forma: Presidente Ver. Vilseu Fontana 

Júnior, Vice-presidente: João Vitor Dallagnol, 1º Secretária Marli Galafassi Machado e 2º 

Secretário Rogério Luiz Martinello. Em votação a nova Mesa diretora da Câmara foi eleita por 

maioria absoluta. Dando prosseguimento nos trabalhos o Presidente Júnior assumiu a 

presidência e fez seus agradecimentos, também comunicou que a Liderança da Coligação “Com 

trabalho e dedicação Charrua com nova visão” será exercida pela Vereadora Marli. E o cargo 

ocupado por ele na Comissão de Orçamento e Tomada de Contas será exercido também pela 

Vereadora Marli. Declarou que durante o intervalo legislativo a Comissão Representativa da 

Câmara, ficaria composta pela Mesa Diretora e por mais dois membros indicados pelos líderes 

que são Jurandir e Marcelo. Seguindo as atividades fez uso da Tribuna o Vereador Vitor 

saudando a todos, agradeceu o ano que passou mesmo sendo turbulento, desejou um feliz natal 

e ano novo a todos. Marcelo cumprimentou a todos, parabenizou a Marli pelos trabalhos durante 

o ano e desejou sorte para o novo presidente, falou sobre as denúncias que ocorrem no 

município, sobre as horas máquinas, sobre os desvios de funções que estão ocorrendo com os 

funcionários, colocou sobre a resposta ao seu pedido de informação, desejou um feliz natal e 

próspero ano novo. Celso saudou a todos, parabenizou ao vereador Júnior pela presidência e 

agradeceu a Vereadora Marli, agradeceu também aos colegas vereadores pelo ano que se passou 

e desejou um feliz natal e ano novo a todos. Rogério saudou a todos, agradeceu os trabalhos da 

Marli e desejou sucesso ao Júnior, falou sobre as denúncias, desejou um feliz natal e ano novo 

a todos. Após fez uso da Tribuna a Vereadora Marli, saudando a todos, desejou sucesso ao novo 

presidente da Câmara, agradeceu a todos pelo ano que passou, incluindo o Prefeito, falou sobre 

as denúncias, agradeceu ao prefeito pelo aumento no vale alimentação, destacou que o presente 

de final de ano não foi comprado devido a mudança na data de empenho, mas que terá uma 

lembrança pra cada um na sorveteria, desejou um feliz natal e ano novo a todos os vereadores e 

munícipes. Em seguida Júnior passou a presidência ao vice e fez uso da Tribuna 

cumprimentando a todos, agradeceu a Vereadora Marli pelo ano de trabalho na presidência e 

aos demais vereadores, desejou um feliz natal e ano novo a todos, e salientou também sobre os 



valores das horas quanto ao enfardamento de fenos nas propriedades. Posteriormente reassumiu 

a presidência e parabenizou os Vereadores Rogério, Marli e a Suplente Cleci pela passagem dos 

seus aniversários no final do mês de dezembro e comunicou que a Câmara estaria em recesso 

do dia 22 de dezembro de 2017 ao dia 1º de fevereiro de 2018, sendo que poderia ter sessão 

extraordinária neste período, e convocou para a próxima sessão ordinária no dia 07 de fevereiro 

de dois mil e dezoito, quarta-feira, às vinte horas e agradeceu a presença de todos encerrando a 

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

será assinada pelos vereadores presentes. Sala de Sessões em vinte de dezembro de dois mil e 

dezessete. 


