
ATA Nº 662 DA SESSÃO ORDINÁRIA, DA 7ª LEGISLATURA, REALIZADA EM 
09 DE AGOSTO DE 2018. 
Aos nove dias do mês de agosto de dois mil e dezoito, às dezenove horas, o Presidente 
Júnior deu início a sessão ordinária, saudando a todos os presentes, em especial as autoras 
do hino municipal Jocieli e Josieli, e as professoras da Comissão Julgadora do Concurso 
para escolha da letra do hino municipal, Elizabete, Margarete, Heloisa e Elsa. Em seguida 
foi feita a leitura da ata da sessão ordinária anterior, a mesma foi aprovada por 
unanimidade. Após as inscrições para a Tribuna a Assessora iniciou a leitura da Ordem 
do Dia: Projeto Nº 61/2018. Autoriza a abertura de Crédito Especial para o Gabinete do 
Prefeito Municipal, visando pagamento de vencimento de servidor contratado por tempo 
determinado, e dá outras providências. A Comissão de Pareceres destacou-se favorável. 
Em discussão, Rogério colocou que é para pagamento de servidora que está contratada 
por um tempo determinado. Manifestou-se a favor. Em votação, o projeto foi aprovado 
por unanimidade. Projeto Nº 62/2018. Institui o Hino Oficial do município de Charrua, 
e dá outras providências. A Comissão de Pareceres destacou-se favorável. Em discussão, 
Marli manifestou a sua emoção e sua gratidão, parabenizando as autoras do hino, a 
comissão julgadora e a família das meninas, declarou seu orgulho de fazer parte deste 
município e de estar participando desta realização. Marcelo agradeceu a todos em especial 
a comissão julgadora pela escolha da letra do hino, falando em palavras simples o que o 
nosso Município representa e sua realidade, agradeceu e parabenizou as autoras e suas 
famílias. João parabenizou a Jocieli e a Josieli pela letra do hino, agradeceu a família das 
meninas e aos professores pelos ensinamentos. Celso destacou o seu orgulho em ver duas 
meninas do nosso município elaborando o hino municipal e deixando marcas na história 
do município. Rogério destacou que este ficará na história do Município, parabenizou aos 
pais, as autoras e as professoras pelo admirável trabalho. Em votação, o projeto foi 
aprovado por unanimidade. Projeto Nº 63/2018. Autoriza o Poder Executivo Municipal 
a firmar Termo de Cooperação com o Estado do Rio Grande do Sul, e dá outras 
providências. A Comissão de Pareceres destacou-se favorável. Em discussão, João 
colocou que foi prometido na campanha este sistema de monitoramento, e será preciso 
fazer este convênio com o Estado para instalação das câmeras na cidade. Em votação, o 
projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto Decreto Legislativo Nº 03/2018. Dispõe 
sobre apreciação e aprovação das Contas do Executivo Municipal referente ao exercício 
de 2016, de responsabilidade dos Gestores Municipais Vanderlei Antônio Simionatto e 
Ricardo Luiz Montagner, na forma que indica e dá outras providências. A Comissão de 
Orçamento e Tomada de Contas e o Parecer Jurídico destacaram-se favoráveis. Em 
discussão, Marcelo parabenizou aos administradores pela conquista, declarando que é o 
esperado por qualquer administrador público que as suas contas sejam aprovadas. Em 
votação, o projeto foi aprovado por unanimidade. Ato continuo, o Presidente convocou 
para fazer uso da Tribuna a Vereadora Marli, cumprimentando a todos, parabenizou aos 
autoras da Hino Municipal e as suas famílias, bem como a Comissão Julgadora e ao 
Secretário da Educação, parabenizou também a todos pela passagem do Dia dos Pais, 
convidou para a Festa na Comunidade de Linha das Pedras Baixa no dia 12, e na 
Comunidade de São Roque no dia 19. Seguindo com os trabalhos, o Presidente 
parabenizou a todos pelo Hino Municipal, e ao Vereador Celso pela passagem do seu 
aniversário, e convocou para a próxima sessão ordinária no dia 22 de agosto de dois mil 
e dezoito, quarta-feira, às dezenove horas e encerrou a sessão agradecendo a presença de 
todos. Não havendo mais nada a declarar, foi lavrada a presente ata que após lida e 
discutida será assinada pelos vereadores presentes. Sala de Sessões em nove de agosto de 
dois mil e dezoito. 
 


