
ATA Nº 753 DA SESSÃO ORDINÁRIA, DA 8ª LEGISLATURA, REALIZADA EM 16 DE MARÇO DE 2022. 

Aos dezesseis dias do mês de março de dois mil e vinte e dois, às dezenove horas o Presidente Vilseu deu 

início a sessão ordinária, saudando a todos os presentes e aos internautas da página do Facebook da Câmara. 

Após a aprovação da Ata Nº 752 da Sessão Ordinária anterior, e aberta as inscrições para a Tribuna, a 

Assessora iniciou a leitura da Ordem do Dia: Projeto Nº 25/2022. Autoriza a abertura de Crédito Suplementar 

para a Secretaria Municipal da Saúde e Assistência Social, visando aquisição de veículo para transporte de 

pacientes. A Comissão de Pareceres destacou-se favorável. Em votação o regime de urgência foi aprovado 

por todos. Em discussão, Nilva primeiramente parabenizou ao Município pelos 30 anos de emancipação, 

declarando como é bom fazer parte desta história. Salientou que este projeto é uma suplementação para 

compra de um veículo Sprinter para a saúde, sabendo o quanto é importante atender bem as pessoas que 

necessitam. Pediu para Secretária da Saúde e ao Prefeito para adaptar um elevador para o veículo, devido 

pessoas debilitadas ou mais idosas não conseguirem subir no mesmo. Em seguida o projeto foi aprovado por 

unanimidade. Projeto Nº 26/2022. Autoriza a abertura de Crédito Especial para a Secretaria Municipal de 

Obras e Viação, visando execução de poços tubulares profundos, e dá outras providências. A Comissão de 

Pareceres destacou-se favorável. Em discussão, Marli parabenizou a todas as administrações pelos trabalhos 

feitos em prol do crescimento e desenvolvimento do Município, e aos agricultores que são a base do Município.  

Declarou que já foram perfurados poços mas que não está tendo água suficiente para atender as pessoas, 

sabendo da importância de uma água de qualidade para consumo, e da dificuldade de ser encontrar. Assim 

com a perfuração duas comunidades serão beneficiadas diminuindo a preocupação da administração. 

Seguidamente o projeto foi aprovado por unanimidade. Ato contínuo fez o uso da Tribuna Livre o Vereador 

Marcos, saudando a todos, declarou a sua honra em estar presente nesta sessão, onde primeiramente falou 

como é bom ser uma pessoa honesta, deixou a sua mensagem parabenizando os cidadãos charruense pelos 

30 anos de Município, e por fim, agradeceu ao seu avô Ademir Scariot por ter sido vereador e prefeito em 

várias gestões e por fazer política de forma correta sem ódio, sempre falando a verdade. Seguidamente o 

Presidente agradeceu a presença de todos, e convocou para a próxima sessão ordinária no dia 30 de março 

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 dezesseis de março de dois mil e vinte e dois. 


