
 

ATA Nº 746 DA SESSÃO ORDINÁRIA, DA 8ª LEGISLATURA, REALIZADA EM 23 DE NOVEMBRO DE 

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

Adriano deu início a sessão ordinária, saudando a todos os presentes, e aos internautas da página do 

facebook da câmara. Após a aprovação da Ata N° 745 da Sessão Ordinária anterior, e aberta as incrições 

para a Tribuna Livre, a Assessora iniciou a leitura da Ordem do Dia: PROJETO DE LEI Nº 112/2021–Estima a 

receita e fixa a despesa do município de Charrua para o Exercício Financeiro de 2022. O projeto ficou em 

Pauta para ser discutido e votado na Sessão Ordinária seguinte. PROJETO DE LEI Nº 113/2021– Autoriza a 

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

Pareceres destacou-se favorável. Em discussão, o Vereador João Vitor afirmou estar bem explanado no 

projeto o destino dos investimentos, colocou-se favorável e pediu aos colegas vereadores que também se 

colocassem favoráveis. Em seguida o projeto foi aprovado por unanimidade. No uso da Tribuna Livre, o 

Vereador Júnior informou que em reunião com o Secretário de Transporte e Logística, Juvir Costella, foi 

informado que dezenove milhões e quinhentos mil reais estão disponíveis em conta para a realização da obra 

asfáltica que liga Charrua a Tapejara, onde a obra será licitada na primeira quinzena de janeiro e dentro de 

sessenta dias após será iniciada; anunciou que o até o final do ano o município receberá duzentos e sessenta 

e seis mil reais destinados a saúde que estavam em atraso, verba proveniente ainda do governo Sartori; 

sobre os veículos adquiridos mencionou serem três carros que foram adquiridos com recursos próprios, dois 

para a Saúde e um para a Educação, além da nova patrola; anunciou que o município receberá uma emenda 

de trezentos mil reais através do Senador Lazier Martins para a aquisição de um novo rolo compactador, 

através de pedido do empresário Charruense Vilseu Fontana. Parabenizou a organização do Evento de 

inauguração do Ginásio da Reserva Indígena do Ligeiro, construído através da verba destinada pelo Covatti 

Filho; lembrou que o valor de um milhão e duzentos mil reais já estão disponíveis em conta para iniciar o 

projeto de asfaltamento de Charrua a Sananduva, finalizou que o projeto asfáltico dos municípios de Tapejara 

e Água Santa estará disponível até março. O Vereador Avelino, no uso da Tribuna, agradeceu aos colegas 

que cederam espaço para que ele também exercesse o papel de vereador. O Presidente Adriano agradeceu 

ao Vereador Avelino pelo trabalho, agradeceu também a presença de todos, e convocou para a próxima 

Sessão Ordinária no dia 08 de Dezembro 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 Três de Novembro de dois mil e vinte e um. 

 


