
ATA Nº 751 DA SESSÃO ORDINÁRIA, DA 8ª LEGISLATURA, REALIZADA EM 07 DE FEVEREIRO DE 

2022. 

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

a sessão ordinária, saudando a todos os presentes em especial a Vereadora Eliana aniversariante do dia, e 

aos internautas da página do Facebook da Câmara, destacou a ausência do Vereador Sergio. Após a 

aprovação da Ata Nº 750 da Sessão Extraordinária anterior, e aberta as inscrições para a Tribuna, a Assessora 

iniciou a leitura da Ordem do Dia: Projeto Nº 11/2022. Autoriza a realizar contratações 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, Marli destacou que as 

contratações de almoxarife e assistente em saúde bucal é devido a exoneração a pedido dos servidores. Já 

a contratação de professores é em razão da demanda de alunos nas escolas, sabendo da grande importância 

da educação nas nossas vidas. Em seguida o projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto Nº 12/2022. 

Autoriza o Poder Executivo a firmar termo de cooperação com o Poder Legislativo para cedência de 

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

destacou que este projeto é para ser feito o termo de cooperação entre os Poderes Legislativo e Executivo 

para que possa ser feito o pagamento dos servidores que fazem os trabalhos contábeis do Legislativo. 

Seguidamente o projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto Nº 13/2022. Institui o Conselho Municipal de 

Turismo – COMTUR Charrua/RS, e dá outras providências. A Comissão de Pareceres destacou-se favorável. 

Em discussão, Rogério declarou que o Conselho só vem a agregar, facilitando e ajudando a Secretaria do 

Turismo, beneficiando cada vez mais o Município. Em seguida o projeto foi aprovado por unanimidade. 

Projeto Nº 14/2022. Autoriza a abertura de créditos especiais para a Secretaria Municipal de Obras e Viação. 

A Comissão de Pareceres destacou-se favorável. Em discussão, Rogério colocou que é uma emenda do 

Deputado Marcon para perfuração de um poço artesiano na reserva indígena. Em seguida o projeto foi 

aprovado por unanimidade. Projeto Nº 15/2022. Autoriza a abertura de crédito especial para os encargos 

especiais do Município, visando parcerias com entidades comerciais, empresariais e de prestação de serviços, 

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

que esta parceria com a Asisac é para beneficiar o comércio local, com campanhas, sorteios e prêmios 

instantâneos, fazendo com que mais pessoas adquiram produtos e serviços no comércio charruense. Em 

seguida o projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto Nº 16/2022. Autoriza concessão de incentivo para o 

produtor rural Gilmar Kufel, diante de investimentos na bacia leiteira, e dá outras providências. A Comissão 

de Pareceres destacou-se favorável. Em discussão, João Vitor declarou que este produtor será beneficiado 

com 15% no montante do investimento, agregando cada vez mais na sua renda e facilitando o trabalho na 

sua propriedade. Seguidamente o projeto foi aprovado por unanimidade. Ato contínuo fez o uso da Tribuna 

Livre a Vereadora Eliana, saudando a todos, primeiramente parabenizou o Produtor Gilmar pelo investimento, 

comentou sobre a parceria do Município com a Asisac, agradeceu ao Secretário da Educação pelo espaço 

cedido, na abertura do ano letivo, para discussão sobre o Plano de Carreira do Magistério. Salientou sobre o 

vídeo monitoramento da cidade, declarando que em conversa com um Brigadista este colocou que estão sem 



cede devido a condenação do prédio, agradeceu a todos que mandaram mensagens pela passagem do seu 

aniversário. Ato contínuo o Presidente comentou sobre o vídeo monitoramento e sobre a cede da Brigada 

Militar no município, salientou sobre a licitação das empresas do asfalto Charrua à Tapejara. Agradeceu a 

presença de todos, e convocou para a próxima sessão ordinária no dia 23 de fevereiro de dois mil e vinte e 

dois, quarta-feira, às dezenove horas, 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 sete 

de fevereiro de dois mil e vinte e dois. 

 


