
 

ATA Nº 742 DA SESSÃO ORDINÁRIA, DA 8ª LEGISLATURA, REALIZADA EM 22 DE SETEMBRO DE 

2021. Aos vinte e dois dias do mês de setembro de dois mil e vinte e um, às dezenove horas, o Presidente 

Adriano deu início a Sessão Solene em Homenagem a vereadora Nilva, saudando a todos os presentes, e 

aos internautas da página do facebook da câmara. O ato contou com a presença dos Vereadores, Prefeito 

municipal Valdésio Roque Della Betta, Primeira Dama Dirce Ferron Della Betta, Secretária da Saúde e 

Assistência Social Janete Derengoski, esposo da homenageada Vanderlei Rebelatto e a nora Josiane Ferron. 

Com a palavra, o Prefeito Municipal Roque, saudou a todos os presentes e aos internautas da página do 

facebook da Câmara de Vereadores, e iniciou a homenagem a servidora e atualmente vereadora Nilva, 

comentando que foi uma vida longa de serviço prestado a toda a comunidade Charruense, recordou a sua 

jornada que iniciou como servente, passando pela secretaria da saúde até ser eleita vereadora, afirmou que a 

mesma deixou um legado de trabalho e dedicação, destacou ainda que os servidores tem salário e obrigação 

de trabalhar, todavia, os Secretários da Saúde se dedicam a comunidade Charruense quase que 

integralmente, independente de feriados ou finais de semana, e assegurou que a Vereadora Nilva 

desempenhou muito bem o seu trabalho, oferecendo a todos o melhor atendimento possível; na 

oportunidade, elencou a importância do SUS e o esforço de cada município em agregar ao Sistema Único de 

Saúde; deu sequência ressaltanto que não apenas a Vereadora Nilva, mas sim todos ainda tem muito o que 

trabalhar pelo município; destacou a responsabilidade da vereadora enquanto secretária no destino dos 

recursos disponíveis, e finalizou agradecendo a vereadora pelo trabalho prestado a comunidade Charruense 

e a parabenizou pela passagem do seu aniversário. A Secretária da Saúde e Assistencia Social Janete, que 

iniciou saudando a todos, emocionada, comentou a alegria em poder prestar a homenagem, relembrou a 

trajetória que percorreram juntas, mencionando desafios e as alegrias enfrentadas ao longo da jornada, 

comentou ainda sobre o bom convívio, cooperação e amizade que se desenvolveu e afirmou buscar 

referência no trabalho desenvolvido pela veredora ao longo dos anos para desenvolver o seu trabalho 

atualmente, comentou sobre a dedicação ao trabalho, indispensável para quem trabalha na função, não raro, 

até mesmo fora do horário de expediente, acrescentou abordando sobre o bom ânimo da vereadora, mesmo 

quando passou por desafios durante a gestação, e o trabalho bem desenvolvido sem fazer distinção ao 

público nos atendimentos, finalizou agradecendo por continuar contribuindo com a Secretaria da Saúde, e a 

parabenizou pelo aniversário. A vereadora Nilva saudou a todos e declarou sua emoção diante da 

homenagem, e de imediato agradeceu enfatizando que todos que passam pela administração deixam o seu 

legado; compartilhou a sua jornada nos 28 anos, relembrando o início do trabalho logo após a emancipação 

do município, declarou que sempre trabalhou com esforço e dedicação e demonstrou sua gratidão ao Luiz 

Carlos Franklin da Silva e ao Jandir Dallagnol pelo incentivo que recebeu deles para assumir a Secretaria da 

Saúde; lembrou da dedicação ao trabalho e as noites mal dormidas, em virtude da urgência das demandas na 

saúde; ressaltou que nos dezesseis anos atuando como Secretária da Saúde não teve apontamentos e que 

sempre esteve bem assessorada para destinar os recursos; finalizou agradecendo e colocando-se a 

disposição de todos. Em seguida, o Presidente fez a leitura da placa de homenagem dos Poderes Executivo e 



Legislativo em reconhecimento ao relevante serviço público prestado, e pediu a Primeira dama Dirce que 

fizesse a entrega da placa comemorativa. Encerrada a Sessão Solene, o Presidente Adriano, deu inicio a 

Sessão Ordinária saudando todos os presentes, após a aprovação da ata Nº741 da Sessão Ordinária 

anterior, e aberta as incrições para a Tribuna Livre, a Assessora iniciou a leitura da Ordem do Dia: EDITAL 

Nº07/2021 – Convocação 07/2021 – Convocação para Audiência Pública do segundo quadrimestre de 2021. 

PROJETO DE LEI Nº 91/2021 – Institui a Política Municipal de Práticas Integrativas e Complementares em 

Saúde e de Educação Popular em Saúde no Município de Charrua/RS, e dá outras providências. A Comissão 

Geral de Pareceres destacou-se favorável. Em discussão, a vereadora Nilva agradeceu a administração 

municipal, por enviar o projeto amparando o município na implantação das práticas integrativas. Mencionou 

que o Ministério da Saúde implantou vinte e nove práticas, todas de grande relevância, acrescentou que no 

presente ano não será possível implementá-las, pois ainda não há profissionais capacitados, contudo, no 

próximo ano o município poderá fazer um levantamento das práticas mais pertinentes para atender as 

demandas dos munícipes; mencionou a questão dos chás e falou da importância do resgate da sabedoria 

ancestral, por fim, colocou-se favorável ao projeto. Em seguida, o projeto foi aprovado por todos os 

vereadores. PROJETO DE LEI Nº 92/2021 – Autoriza a abertura de Crédito Suplementar para a Secretaria 

Municipal da Indústria, Comércio, Agricultura e Meio Ambiente, visando distribuição de equipamentos e 

materiais a produtores rurais, e dá outras providências. A Comissão Geral de Pareceres destacou-se 

favorável. Defendeu o projeto executivo o vereador Rogério, enfatizando que dos cento e vinte mil reais 

contemplados no projeto, oitenta mil será destinado à horticultura e fruticultura, e quarenta mil reais na bacia 

leiteira, mencionando a indicação que fez para dar incentivo aos trabalhadores que investem na bacia leiteira, 

elencando que será discutido juntamente com a Secretaria da Agricultura os critérios para entrega aos 

beneficiários. A vereadora Eliana pediu que, caso não seja possível contemplar a todos desta vez que se dê 

sequência ao projeto e também solicitou aos que têm interesse que compareçam na secretaria para efetuar o 

cadastro e que na medida do possível sejam todos atendidos, em seguida, colocou-se favorável ao projeto. O 

vereador João Vitor desejou parabéns a vereadora Nilva, afirmando que a homenagem realizada foi de toda a 

população, e também reconheceu o trabalho de todos os que já passaram pela secretaria da saúde. Sobre o 

projeto, elencou que também se preocupa com o os critérios utilizados para a contemplação, informando que 

a seleção está sob responsabilidade da emater, e que há a expectativa de que todos sejam atendidos, 

mencionou o empenho da administração em incentivar a bacia leiteira, comunicou que o destino dos quarenta 

mil reais será decidido conjuntamente pela admistração e o Condagro, e finalizou solicitando que os 

investidores do município procurem a administração, pois todos os poderes estão dispostos a apoiar. O 

vereador Marcos parabenizou a vereadora Nilva pela passagem do seu aniversário, comentou ser uma honra 

estar aprovando o projeto e solicitou que sejam disponibilizadas informações detalhadas sobre a 

contemplação; retornou a questionar sobre os comtemplados pelo projeto Nº 73/2021, pedindo mais detalhes, 

não somente nomes dos munícipes atendidos. Colocado em votação, o projeto foi aprovado por todos os 

vereadores. Na oportunidade, o Presidente Adriano informou que todos os vereadores têm acesso às 

informações, basta que se dirijam as respectivas secretarias e solicitem os dados, ainda mencionou que as 



informações municipais constam no portal da transparência. PROJETO DE LEI Nº 93/2021 – Autoriza a 

abertura de Crédito Suplementar para as secretarias municipais, e dá outras providências. A Comissão Geral 

de Pareceres destacou-se favorável. Em discussão, o vereador Junior defendeu o projeto, e iniciou 

parabenizando a vereadora Nilva, pela passagem do seu aniversário e pelo trabalho prestado a comunidade 

Charruense ao longo dos anos. No que tange ao projeto, afirmou ser uma honra defendê-lo e comemorou em 

um ano atípico contar com superávit e excesso de arrecadação, argumentou que isso é resultado do 

investimento feito no município e a razão do Poder Executivo e Poder Legislativo continuamente pedirem aos 

cidadãos que invistam, pois quando há investimento há retorno para o município, podendo ser destinado as 

propriedades rurais, a cidade e aos demais setores. Pontuou as secretarias incluídas no projeto e o alvo do 

investimento dentro delas, citando investimentos na educação, na saúde, construção de casas, revitalização 

da praça, e ressaltou a importância de investir na revitalização da cidade e no lazer. Argumentou sobre o 

projeto anterior no sentido de que o dinheiro público deve sim ser reinvestido nas áreas beneficiadas, e da 

melhor forma possível, para manutenção das propriedades rentáveis, finalizou colocando-se favorável ao 

projeto. Em seguida, o projeto foi aprovado por unanimidade. PROJETO DE LEI Nº 94/2021 – Ratifica 

assinatura de Contrato de Programa firmado com o Consórcio Público Intermunicipal da Região do Alto 

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

discussão, o vereador Júnior comentou que o projeto visa promover o turismo na região do Alto Uruguai, 

esclareceu que o investimento é proporcional ao potencial turístico de cada região, sendo que Charrua 

contribuirá com mil reais, comentou sobre a possibilidade de geração de empregos, e a capacidade turística 

da região e colocou-se favorável ao projeto que, em seguida, foi aprovado por unanimidade. PROJETO DE 

LEI Nº 95/2021 – Autoriza a abertura de Crédito Suplementar para a Secretaria Municipal da Saúde e 

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

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

parabenizou o deputado Afonso Hamm (PP/RS) e o Senador Paulo Paim (PT/RS) pela verba disponibilizada 

e ressaltou que verbas de incremento do custeio dos serviços de atenção básica em saúde já chegam ao 

município destinadas, sem a opção de ser utilizada para outros fins, e finalizou colocando-se favorável ao 

projeto. O vereador Marcos, comemorou a chegada do recurso, e informou que o deputado Giovani Feltes 

destinará ao município uma emenda de duzentos mil reais para ser investido na agricultura, e agradeceu ao 

deputado pela emenda. A vereadora Nilva, parabenizou os deputados que disponibilizaram a verba, reiterou 

sobre o crédito destinado a Secretaria da Saúde e esclareceu que a chegada do recurso permite que 

recursos próprios sejam utilizados em material permanente; sobre os projetos anteriores demonstrou 

entusiasmo, em especial ao projeto nº93/2021 que tornará o progresso do município visível aos olhos de 

quem por aqui transitar, agradeceu novamente pela homenagem e colocou-se a disposição da comunidade. 

Após, o projeto foi aprovado por unanimidade. PROJETO DE LEI Nº 96/2021 – Autoriza a concessão de 

ressarcimento de valores para construção de unidades habitacionais de pessoas carentes, com recursos do 

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

destacou-se favorável. Defendeu o projeto executivo a vereadora Liamara, afirmando que na Aldeia muitas 



famílias ainda precisam melhorar suas moradias, mencionou as trinta casas que já foram construídas e outras 

que ainda serão projetadas no próximo ano, agradeceu o apoio que a Reserva Indígena do Ligeiro recebe da 

administração, e finalizou pedindo aos colegas que se colocassem favoráveis ao projeto. Colocado em 

votação, o projeto foi aprovado por todos os vereadores. MENSAGEM DO LEGISLATIVO Nº04/2021 – 

Autoriza a abertura de Crédito Suplementar ao Legislativo Municipal. O presidente Adriano comunicou que a 

abertura de crédito servirá para a contratação de empresa de comunicação a fim de prestar assistência 

técnica nas transmissões das sessões. Em seguida, o projeto foi aprovado por todos os vereadores. Por fim, 

o Presidente Adriano agradeceu a presença de todos e convocou para a próxima Sessão Ordinária no dia 06 

de Outubro de dois mil e vinte e um, quarta-feira, às dezenove horas, e encerrou a sessão. Não havendo 

mais nada a declarar, foi lavrada a presente ata, que após conhecimento do conteúdo pelos vereadores, será 

discutida, aprovada, e assinada pelos presentes. Sala de Sessões, em vinte e dois de Setembro de dois mil e 

vinte e um. 


