
ATA Nº 757 DA SESSÃO ORDINÁRIA, DA 8ª LEGISLATURA, REALIZADA EM 13 DE ABRIL DE 2022. 

Aos treze dias do mês de abril de dois mil e vinte e dois, às dezenove horas o Presidente Vilseu deu início a 

sessão ordinária, saudando a todos os presentes, em especial a Assessora Jurídica Kally pela passagem do 

seu aniversário e aos internautas da página do Facebook da Câmara. Após a aprovação das Atas Nº 755 da 

Sessão Ordinária e Nº 756 da Sessão Extraordinária anteriores, e aberta as inscrições para a Tribuna, a 

Assessora iniciou a leitura da Ordem do Dia: Ofício Nº 32/2022. Da Câmara de Vereadores de Estação/RS. 

Projeto Nº 33/2022. Autoriza a abertura de Crédito Especial para a Secretaria Municipal da Educação, 

Desporto, Cultura e Turismo, visando conclusão do Ginásio de Esportes da Reserva Indígena do Ligeiro, e 

dá outras providências. A Comissão de Pareceres destacou-se favorável. Em votação o regime de urgência 

foi aprovado por todos. Em discussão, Adriano destacou que será necessária a abertura de crédito especial 

para concluir as obras no Ginásio da Reserva Indígena devido o abandono da obra pela empresa ganhadora 

da licitação, sendo que parte do recurso está empenhado e depositado em banco, sendo um recurso 

Federal é necessário com brevidade a conclusão da obra para que o recurso não retorne, bem como é de 

suma importância a conclusão desta obra para que posteriormente seja liberado para outras melhorias da 

mesma conforme necessidade da comunidade. Seguidamente o projeto foi aprovado por unanimidade. 

Projeto Nº 34/2022. Autoriza a abertura de Crédito Especial para os Encargos Especiais do Munícipio, 

visando proteção em situação de emergência, e dá outras providências. A Comissão de Pareceres 

destacou-se favorável. Em discussão, Rogério colocou que este recurso que foi recebido pela defesa civil 

será utilizado na compra de cestas básicas que serão distribuídas pelo CRAS e na compra de óleo diesel 

para suprir a demanda das secretarias. Posteriormente o projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto Nº 

35/2022. Autoriza a abertura de Crédito Especial para a Secretaria Municipal da Saúde e Assistência Social, 

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

que este programa é do Governo Estadual, assinado no fim do ano passado, mas sendo executado em 

ciclos neste ano. Já foram recebidas duas parcelas dos recursos que será utilizada para cuidado com super 

idosos (mais de 80 anos) e idosos (entre 60 anos e 80 anos), também será adquirido dois guinchos para 

erguer pacientes acamados, materiais de odontologia e de consumo, bem como, será realizado cursos para 

profissionais em relação ao cuidado com feridas e acamados e a realização de divulgação do projeto 

visando a qualificação dos profissionais. A Vereadora Marli também declarou que este projeto é uma verba 

do Governo Estadual, destinado aos idosos, principalmente para a compra de dois guinchos que facilitará 

muito o cuidado com as pessoas acamadas, e se for necessário será adquirido mais guinchos para ajudar a 

população. O vereador Marcelo destacou a indicação que fez a um tempo atrás sobre os cuidados no pós-

covid, salientando a necessidade da compra de concentrador de oxigênio para as pessoas que precisam 

fazer uso de ventilação mecânica em casa. Também declarou que foi procurado por algumas pessoas, pois 

está em falta alguns medicamentos e materiais no Posto de Saúde, pediu se possível fazer a compra destes 

e a distribuição. O Presidente ressaltou que foram feitas as licitações através do consórcio do Cirau e as 

empresas ganhadoras acabaram não fornecendo os medicamentos necessários inclusive para vários outros 

municípios, mas já está sendo tudo providenciado e o mais breve possível regularizado a distribuição dos 



medicamentos. Em seguida o projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto Nº 36/2022. Autoriza o Poder 

Executivo Municipal a firmar Termo de Cooperação com a Brigada Militar, por intermédio da Secretaria da 

Segurança Pública do Estado, e dá outras providências. A Comissão de Pareceres destacou-se favorável. 

Em discussão, João Vitor relembrou o projeto 31 da sessão passada, sobre o recebimento dos 

equipamentos para a Brigada Militar. E, colocou que cada câmera instalada na cidade tem um ponto de 

internet, sendo despesa do Município, bem como o aluguel do espaço onde está instalada a nova sede da 

Brigada. Contudo, frisou que a energia elétrica da sede será de responsabilidade da Brigada Militar o 

pagamento. Seguidamente o projeto foi aprovado por unanimidade. Indicação Nº 05/2022. Do Vereador 

João Vitor, indicando que o Poder Executivo Municipal juntamente com a Secretaria Municipal da Saúde e 

Assistência Social, estude a possibilidade de auxiliar munícipes na compra de aparelhos auditivo. Em discussão, 

João Vitor declarou que junto com a Secretária da Saúde fez um estudo da quantidade de pessoas na fila de 

espera para receber um aparelho auditivo pelo Estado, sendo que a demora é muito grande. Destacou que 

o par de aparelhos variam de 9 mil reais a 12 mil reais dependendo se for a luz ou a pilha. Pediu ao Prefeito 

Municipal para olhar esta indicação com carinho, transformado ela em projeto e auxiliando as pessoas em 

30% no total da aquisição, sendo feito um estudo junto ao Cras sobre as condições financeiras de cada 

beneficiado. Após a indicação foi aprovada por unanimidade. Ato contínuo o Presidente convocou a 

Vereadora Marli para fazer uso da Tribuna, onde primeiramente saudou a todos, parabenizou o Vereador 

João Vitor pela indicação, deixou uma breve mensagem pela Páscoa, e parabenizou a todos os índios, em 

especial aos da Reserva Indígena do Ligeiro, pela passagem do dia do índio. Em seguida o Presidente 

passou a presidência e fez uso da Tribuna, cumprimentando a todos, parabenizou a Administração 

Municipal pela aquisição de uma van para a Secretaria da Saúde, também parabenizou a passagem do Dia 

do Índio. Destacou o início das obras do asfalto de Charrua a Tapejara, esclareceu algumas dúvidas sobre 

os processos seletivos de contratação de professores, bem como, da função gratificada para cargo de 

Controle Interno; e, desejou uma Feliz Páscoa a todos. Após o Presidente convidou o Cacique da Reserva 

Indígena do Ligeiro Senhor Marciano Palhano para fazer uso da Tribuna, parabenizou aos Vereadores por 

representar toda a população de Charrua, convidou para a Festa do Dia do Índio no dia 24 de abril, 

destacou os desafios e as dificuldades da Reserva, pedindo ajuda de todos para juntos fazer a Reserva 

crescer da melhor forma, melhorando a qualidade de vida dos indígenas charruenses. Convidou também 

para dia 19 de abril para as festividades na Reserva, como apresentações das danças culturais, comidas 

típicas e apresentação dos artesanatos. Colocou sobre as dificuldades em questão a falta de água na 

Reserva, e agradeceu ao Presidente Vilseu pelo espaço. Em seguida o Prefeito Municipal fez uso da 

palavra, saudando a todos, agradeceu ao Cacique Marciano pelas palavras, destacou a nova licitação e 

posterior contratação com outra empresa para o fim da obra do Ginásio da Reserva Indígena, parabenizou a 

todos os indígenas pela passagem do dia do índio, desejou uma Feliz e Abençoada Páscoa a todos os 

munícipes Charruenses, ainda destacou a importância do asfalto de Charrua a Tapejara que tem início de 

suas obras, e agradeceu a oportunidade de fazer uso da Tribuna. Seguidamente o Presidente desejou uma 

Feliz Pascoa a todos, agradeceu a presença de todos, e convocou para a próxima sessão ordinária no dia 



vinte e sete de abril 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 treze de abril de dois mil e vinte e dois. 


