
ATA Nº 015 DA SESSÃO SOLENE EM HOMENAGEM AOS 30 ANOS DE 
EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CHARRUA. 

 

Aos dezesseis dias do mês de março de dois mil e vinte e dois, às dezenove e trinta horas, 

nas dependências da Câmara Municipal de Vereadores, Sala de Sessões Valdir Augusto 

Hann, o Presidente do Legislativo Municipal, Vilseu Fontana Júnior, deu início a Sessão 

Solene saudando a presença das autoridades, vereadores e aos internautas que assistem 

através da página da Câmara no Facebook e convidou os colegas vereadores a tomarem 

assento. De imediato convidou a Mestre de Cerimônia Gabrieli Daronch para prosseguir 

com os trabalhos, saudando a todos os presentes, dando início ao protocolo com uma breve 

leitura de dados do Município, convidando a todos para em posição de respeito entoar o 

Hino Municipal de Charrua. Ato contínuo a Mestre de Cerimônia fez a leitura do Histórico 

do Município, e após convidou as autoridades presentes para realizarem seus 

pronunciamentos em homenagem aos 30 anos de emancipação político-administrativa de 

Charrua. Inicialmente convidando os Líderes de Bancadas da Câmara de Vereadores para 

que realizassem as suas homenagens. Vereador Adriano Sbardelotto Líder de Bancada do 

PTB, Vereador Marcelo Fochi Líder de Bancada do MDB e Vereador João Vitor Rebelato 

Líder de Bancada do PP. Posteriormente convidou representantes de Entidades do 

Município, para se dirigirem até a Tribuna e proferirem seus pronunciamentos, o Senhor 

Cacique da Reserva Indígena do Ligeiro Marciano Palhano, a Senhora Presidente do 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Charrua Vilma Rebelatto, e a Senhora Presidente 

da Associação Comercial de Charrua Sandra Brambatti. Após foram convidados os ex 

Prefeitos Municipais para prestarem suas homenagens, Senhor Arlindo Menegaz, Líder da 

Comissão Emancipatória e primeiro Prefeito Municipal de 1993-1996; Senhor Ademir 

Scariot, Prefeito Municipal de 1997-2004; Senhor Luiz Carlos Franklin da Silva, Prefeito 

Municipal de 2005-2012; e Senhor Vanderlei Antônio Simionatto, Prefeito Municipal de 

2013-2016. Em sequência foi convidado o atual Vice-prefeito Municipal Gerso José 

Roncaglio para realizar seu pronunciamento. Dando seguimento, foi convidado para prestar 

a sua homenagem aos 30 anos de Charrua o Prefeito Municipal Gestão 2017-2020 e atual 

Prefeito Senhor Valdesio Roque Della Betta. Para encerrar os pronunciamentos foi 

convidado o Presidente da Câmara Municipal Senhor Vilseu Fontana Júnior para proferir 

sua homenagem. Em sequência ao encerramento das falas, a Mestre de Cerimônia 

agradeceu aos pronunciamentos, e convidou a todos os presentes para continuarem a 

participar da programação em comemoração à semana do Munícipio. Ressaltou que a 

inauguração do asfalto que estava previsto para ser realizado no dia 17 de março, foi adiado 

para dia 22 de março. Agradeceu a presença de todos os presentes e internautas da página 

do Facebook, em especial as autoridades. Convidou a todos para a confraternização no 

Hall de entrada e assinatura da ata. Seguidamente o Presidente reassumiu os trabalhos, 

agradecendo aos pronunciamentos, a Mestre de Cerimônia, a todos os presentes e aos 

internautas da Página do Facebook. Convidou a todos para participarem da próxima 

Sessão Ordinária a ser realizada no dia 30 de março de 2022, às dezenove horas, e 

encerrou a sessão. Nada mais a declarar, foi lavrada a presente ata que será assinada 

pelos presentes. Sala de Sessões Valdir Augusto Hann, em dezesseis de março de dois 

mil e vinte e dois.   


